
چرا باید در انتخابات 
سهم گرفت؟

برگزاری  برای  معکوس  شمارش 
شده  آغاز  ریاست جمهوری  انتخابات 
است. فقط 6 روز دیگر تا ششم میزان، 
روز برگزاری انتخابات و رای دادن باقی 
مانده است. هنوز روشن نیست اشتراک 
میزان خواهد  به چه  انتخابات  در  مردم 
نهادهای  از  شماری  پیش بینی  اما  بود، 
دارند،  فعالیت  انتخابات  راستای  در  که 
انتخابات پارلمانی  ناامیدکننده است. در 
میلیون  چهار  به  نزدیک  گذشته  سال 
شهروند به پای صندوق های رأی رفتند. 
این نگرانی وجود  انتخابات پیش رو  در 
دارد که ممکن اشتراک مردم از این هم 
شرکت  اگر  شک  بدون  بیاید.  پایین تر 
چهار  از  کم تر  به  انتخابات  در  مردم 
برنده  نامزد  نیست  معلوم  باشد،  میلیون 
چه میزان رأی به دست خواهد آورد. در 
است  ممکن  حالت،  خوش بینانه ترین 
صورت  این  در  میلیون.  دو  از  باالتر 
کسی  رای  میلیون  دو  با  هیچ گاهی 
نمی تواند از جمعیت بیش از 30 میلیونی 
پیامد  اولین  کند.  نمایندگی  افغانستان 
است.  مشروعیت  بحران  وضعیت،  این 
همین  با  انتخابات  در  ضرورت شرکت 

محاسبه ی سرانگشتی روشن می شود. 
این که چرا همه...

عصر  برجسته ی  دیپلمات های  از  یکی  کراکر«  »رایان 
ماست. او حدود 40 سال در خاورمیانه بود. او به عنوان سفیر 
و  عراق  پاکستان،  سوریه،  کویت،  لبنان،  در  متحده  ایاالت 
»مدال  بوش  دبلیو  جورج  و  است  کرده  خدمت  افغانستان 
امروز،  آویخت.  او  گردن  به  را  ریاست جمهوری«  آزادی 

کراکر یک دیپلمات مقیم در »دانشگاه پرینستون« است.
من روز پنج شنبه ی هفته گذشته با او گفت وگو کردم. 
ایاالت  این که  به  توجه  با  بود،  افغانستان  ما  بحث  موضوع 
متحده احتماال در آینده ی نزدیک از این کشور خارج خواهد 
شد و رییس جمهور ترمپ طالبان را برای مذاکره به »کمپ 
دیوید« دعوت کرده بود، اما در دقیقه 90 این دعوت را لغو 

کرد. 
در ذیل بخش عمده ی گفت وگوی ما آمده است.

و  افغانستان  جنگ  مورد  در  داشتم  اخیرا  نوردلینگر: 
را  »آن  گفت:  کسی  می نوشتم.  کشور  این  فعلی  وضعیت 
بیش تر  است.  دیگری  چیز  نه،  جنگ  جی.  نخوان  ’جنگ‘ 
انجام  جنوبی  کوریای  و  آلمان  در  ما  که  است  کاری  شبیه 

می دهیم.« نمی دانم لغت نامه یا یک استاد...

انتخابات  رقیب  دو  انتخاباتی  رقابت های  اوج  در 
قدرت  شریک  همزمان  و  میزان  ششم  ریاست جمهوری 
سیاسی در افغانستان، امریکا انتقادهایش را از کارکرد رهبران 
روشن  به صورت  و  کرده  بیش تر  ملی  وحدت  حکومت 
شفاف  مدیریت  در  را  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف 

کمک های مالی امریکا به افغانستان ناتوان خوانده است.
وزارت خارجه امریکا در پایان هفته ی گذشته در یک 
اعالمیه ای رسمی از موجودیت »فساد و سوءمدیریت مالی« 
در حکومت افغانستان پرده برداشت و بخشی از کمک های 
ایاالت  خزانه  به  دوباره  یا  و  تعلیق  را  کشور  این  به  خود 

متحده برگرداند. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش 
100 میلیون دالر کمک به یک پروژه زیرساخت انرژی در 
افغانستان را دوباره برگردانده، اما پروژه ی زیرساخت انرژی 
را که شامل ایجاد پنج سب استینش و زیرساخت های انتقال 
انرژی میان غزنی-قندهار و کجکی-قندهار می شود، از یک 

»میکانیزم خارج از بودجه« تمویل می کند.
براساس اعالمیه ی وزارت خارجه امریکا،...

ایاالت  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
متحده ی امریکا به تازگی گفته است که دلیل توقف مذاکرات 
به  گروه  این  حاضرنشدن  طالبان،  رهبران  با  دیدار  لغو  و 

پذیرفتن آتش بس بوده است.
آقای ترمپ این اظهارات را دو روز پیش )جمعه، 29 
با سکات موریسن،  سنبله( در یک نشست خبری مشترک 

نخست وزیر استرالیا در واشنگتن مطرح کرده است.
اشتباه  خود  محاسبات  در  طالبان  که  است  افزوده  او 
کردند، چون به این نظر بودند که تشدید خشونت ها منجر به 

امتیازگیری بیش تر می شود.
به  خبری  نشست  این  در  امریکا  رییس جمهوری 
آمادگی  طالبان  با  دیدار  برای  »من  است:  گفته  خبرنگاران 
به آتش بس  فهمیدم آن ها حاضر  اما وقتی که  کامل داشتم، 

نیستند، گفتم که پس چرا باید زحمت بکشم؟«
به گفته ی او، »طالبان گمان کرده بودند که کشتن مردم 

نشانه ی قوت شان است«.
ترمپ باوجودی که برنامه ی دیدارش با...

مصاحبه با رایان کراکر، 
سفیر پیشین امریکا در افغانستان

»فساد و سوءمدیریت مالی«؛ چرا 
امریکا 100 میلیون دالر را پس گرفت؟

ترمپ: 
به دلیل حاضرنشدن طالبان به آتش بس، 

مذاکرات با این گروه را متوقف کردم

هریرود،  طوفان  فوتبال  تیم  روز:  اطالعات 
فینال  در  افغانستان  غرب  حوزه ی  نماینده ی 
رقابت های فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان 
تیم فوتبال شاهین آسمایی را 1 - 0 شکست داد و 

به مقام قهرمانی دست یافت.
تیم فوتبال طوفان هریرود با این برد سومین 
قهرمانی اش در لیگ برتر فوتبال افغانستان را رقم 
از  اما یکی  تیم فوتبال شاهین آسمایی  زده است. 

قدرتمندترین تیم هایی است که تا کنون...

طوفان هریرود قهرمان 
فصل هشتم لیگ برتر فوتبال 

افغانستان شد

در  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
صلح  جهانی  روز  مناسبت  به  ویدیویی  پیام  یک 
زمانی  افغانستان  در  واقعی  صلح  که  است  گفته 
و  یافته  پایان  خون ریزی  که  می تواند  شده  تأمین 

آتش بس اعالم شود.
دیروز  که  ویدیویی  پیام  این  در  غنی  آقای 
)شنبه، 30 سنبله( منتشر شده، همچنان گفته است 
که جنگ راه حل نیست و تمام مراجع دینی قابل  

قبول و تمام مراکز معتبر...

غنی:
صلح بدون آتش بس 

تأمین نمی شود
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کلوپ: 
فوتبال فقط گل زدن 

با قیچی برگردان نیست
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول از 
بازیکنانش خواست بعد از شکست 

مقابل ناپولی در...

تونی کونسیسائو سرمربی 
تیم ملی کامرون شد

فوتبال  ملی  تیم  سابق  بازیکن 
پرتگال به عنوان جایگزین کالرنس 

سیدورف در تیم ملی...

ایران با چین و روسیه 
در دریای عمان مانور 
نظامی برگزار می کند

اطالعات روز: سرتیپ قدیر نظامی، 
دیپلماسی  و  بین الملل  امور  رییس 

دفاعی ستاد کل نیروهای...

رییس جمهوری  روز:  اطالعات 
»نسبی«  افزایش  با  متحده  ایاالت 

نیروهای نظامی کشورش...

تصمیم ترمپ به افزایش 
نیروهای نظامی امریکا 
در عربسـتان و امارات
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کمیسیون شکایات انتخاباتی: 

انتخابات به صورت قابل قبول 
نظارت نخواهد شد
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امور  و  کار  وزارت  روز:  اطالعات 
اجتماعی کشور دیروز )شنبه، 30 سنبله( 
از تغییر رژیم آغاز و ختم کاری ادارات 
دولتی در شش ماه آینده ی سال جاری 

خورشیدی خبر داده است.
در مکتوبی که از سوی این وزارت 
کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  به 
رژیم  این  که  است  آمده  فرستاده شده، 
الی  میزان(  )اول  دوشنبه  از  سر  کاری 
ادارات  در  جاری  سال  ماه حوت  اخیر 

دولتی تطبیق می شود.

کار  جدید،  کاری  رژیم  براساس 
تا  شنبه  روزهای  از  دولتی  ادارات  در 
صبح  هشت ونیم  ساعت  از  چهارشنبه، 
از  پس  سه ونیم  ساعت  تا  و  شروع 
چاشت ادامه دارد که صرف یک ساعت 
)از ساعت 12 الی یک بعد از چاشت( 
به علت صرف غذا و ادای نماز در میان 

آن وقفه می باشد.
آمده  مکتوب  این  در  طور  همین 
روزهای  در  کاری  رژیم  که  است 
تا  از ساعت هشت ونیم صبح  پنج شنبه، 

داشتن  بدون  چاشت  از  پس  یک ونیم 
کدام وقفه ای می باشد.

امور  و  کار  وزارت  مکتوب  در 
که  اداراتی  در  شده  تصریح  اجتماعی 
اوقات کاری متفاوت با این رژیم است، 
با درنظرداشت خصوصیات کار، شرایط 
اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط به رژیم 
کاری  رژیم  کارکنان،  کار  ختم  و  آغاز 
آن ها، 35 ساعت در هفته باید تنظیم و 

تطبیق شود.
شش  در  که  است  حالی  در  این 

کار  خورشیدی،  جاری  سال  اول  ماه 
تا  شنبه  روزهای  از  دولتی  ادارات  در 
چهارشنبه از ساعت هشت صبح شروع 
و  غذا  صرف  وقفه ی  ساعت  یک  با  و 
ادای نماز تا ساعت چهار پس از چاشت 

ادامه داشت.
سال  اول  ماه  شش  در  همچنان 
جاری رژیم کاری در روزهای پنج شنبه 
بدون  و  شروع  صبح  هشت  ساعت  از 
وقفه ی صرف غذا تا ساعت یک پس از 

چاشت ادامه داشت.

وزارت کار و امور اجتماعی رژیم کاری ادارات دولتی را تغییر داد

ترمپ، رییس جمهور  اطالعات روز: دونالد 
که  است  گفته  به تازگی  امریکا  متحده ی  ایاالت 
رهبران  با  دیدار  لغو  و  مذاکرات  توقف  دلیل 
پذیرفتن  به  گروه  این  حاضرنشدن  طالبان، 

آتش بس بوده است.
پیش  روز  دو  را  اظهارات  این  ترمپ  آقای 
خبری  نشست  یک  در  سنبله(   29 )جمعه، 
مشترک با سکات موریسن، نخست وزیر استرالیا 

در واشنگتن مطرح کرده است.
او افزوده است که طالبان در محاسبات خود 
اشتباه کردند، چون به این نظر بودند که تشدید 
خشونت ها منجر به امتیازگیری بیش تر می شود.

نشست  این  در  امریکا  رییس جمهوری 
برای  »من  است:  گفته  خبرنگاران  به  خبری 
دیدار با طالبان آمادگی کامل داشتم، اما وقتی که 
فهمیدم آن ها حاضر به آتش بس نیستند، گفتم که 

پس چرا باید زحمت بکشم؟«
بودند که  او، »طالبان گمان کرده  به گفته ی 

کشتن مردم نشانه ی قوت شان است«.
رهبران  با  دیدارش  برنامه ی  که  باوجودی  ترمپ 
بار  یک  شد،  روبه رو  امریکا  در  انتقادهایی  با  طالبان 
برنامه اش دفاع کرده و گفته است که او  این  از  دیگر 
آماده است و فکر می کند که  با هر کسی  برای دیدار 

را  خود  مخالفان  که  می کند  کمک  گفت وگو  و  دیدار 
بهتر بشناسد.

توقف  با  که  است  کرده  تأکید  حال  عین  در  او 
مذاکرات، فشارهای نظامی برای سرکوب گروه طالبان 

را شدت بخشیده است.
این در حالی است که رییس جمهور ترمپ 
که  بود  کرده  اعالم  سنبله  شانزدهم  تاریخ  به 
مذاکرات با طالبان به دلیل کشته شدن یک سرباز 
حمله ی  یک  در  دیگر  نفر  یازده  و  امریکایی 
طالبان در کابل متوقف کرده و دیدار با رهبران 
قرار  که  را  غنی  اشرف  رییس جمهور  و  طالبان 
کرده  لغو  نیز  شود،  انجام  دیوید  کمپ  در  بود 

است.
نشست  این  در  ترمپ  آقای  هم  سویی  از 
به  زود  خیلی  می تواند  که  است  گفته  خبری 
جنگ افغانستان خاتمه بدهد، اما او نمی خواهد 

ده میلیون نفر در این کشور کشته شوند.
او عالوه کرده است: »ما در افغانستان بسیار 
با  که  می خواستیم  ما  اگر  و  بوده ایم،  تأثیرگذار 
یک روش خاص جنگ کنیم، ما به زودی برنده ی 
جنگ افغانستان بودیم، اما اگر ما این کار را بکنیم 
نفر می میرند و  میلیون  واقعا شماری زیادی، ده 

ما فکر می کنیم که این ضرور نیست.« 
ترمپ پیش از این نیز این اظهارات را مطرح کرده 
بود، اظهاراتی را که واکنش حکومت افغانستان را در 
بود  امریکا خواسته  از  افغانستان  داشت. حکومت  پی 
که در مورد این اظهارات آقای ترمپ وضاحت بدهد.

ترمپ: 
به دلیل حاضرنشدن طالبان به آتش بس، مذاکرات با این گروه را متوقف کردم

طوفان هریرود قهرمان فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان شد
اطالعات روز: تیم فوتبال طوفان هریرود، نماینده ی حوزه ی غرب افغانستان در 
فینال رقابت های فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم فوتبال شاهین آسمایی را 

1 - 0 شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.
فوتبال  برتر  لیگ  در  قهرمانی اش  سومین  برد  این  با  هریرود  طوفان  فوتبال  تیم 
قدرتمندترین  از  یکی  اما  آسمایی  شاهین  فوتبال  تیم  است.  زده  رقم  را  افغانستان 
تیم هایی است که تا کنون چهار بار در رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان قهرمان 

شده است.

همچنان تیم فوتبال طوفان هریرود با تک گلی که حاتم شیردل به ثمر رساند، تیم 
قدرتمند شاهین آسمایی را شکست داد و از عنوان قهرمانی خود در این رقابت ها دفاع 
کرد. تیم فوتبال طوفان هریرود سال گذشته در فصل هفتم لیگ برتر فوتبال افغانستان 

نیز قهرمان شده بود.
فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان با دیدار تیم های طوفان هریرود و سیمرغ 
البرز یک ماه پیش در کابل آغاز شده بود. در این رقابت ها هشت تیم از هشت حوزه ی 

افغانستان حضور داشتند که در دو گروه 4 تیمی با هم رقابت کردند.

به انتخابات عالقه مند نیستند یا همیشه 
چشم گیر  انتخابات  از  مردم  استقبال 
داشته  متعدد  دالیل  می تواند  نبوده، 
اهمیت  به  برخی  است  ممکن  باشد. 
عمومی  وضع  بر  آن  تأثیر  و  انتخابات 
مردم پی نبرده اند، شماری به انتخاباِت 
باور  افغانستان  در  عادالنه  و  شفاف 
نگرانی های  تعدادی  همچنان  و  ندارند 
دالیل  که  بپذیریم  باید  دارند.  امنیتی 
مردم بی مورد نیست، اما بدون شک از 
بهای  قبول،  قابل  انتخابات  دست رفتن 
انتخابات  متاسفانه  دارد.  سنگین تری 
سه  این  با  همیشه  افغانستان  در 
اهمیت  به  )باورنداشتن  بزرگ  چالش 
مهندسی کردن  و  تقلب  انتخابات، 
جانی(  و  امنیتی  تهدیدهای  انتخابات، 
در  هم  این  با  اما  است.  بوده  همراه 
در  به شدت  افغانستان  که  شرایطی 
و خطر  طالبان  امارت  بازگشت  تهدید 
انتخابات  دارد،  قرار  سیاسی  فروپاشی 
به شمار  مردم  برای  عطفی  نقطه  عمال 
می رود. چرا؟ به دلیل این که برای مردم 
از  بیرون آمده  جمهوریِت  افغانستان 
انتخابات، یگانه و درست ترین انتخاب 
در طول هجده سال  اگر  است.  ممکن 
گذشته، اشتراک مردم در انتخابات نبود 
و مردم با رفتن به پای صندوق های رای 
ریاست جمهوری  انتخابات  شش  در 
»مردم ساالری«  به  دوام  پارلمانی،  و 
صحه نمی گذاشتند و به آن مشروعیت 
نمی دادند، چگونه نهادهای مدنی شکل 
رسمیت  به  بیان  آزادی  می گرفت، 
شناخته می شد، رسانه های آزاد، حقوق 
زنان و اقلیت های قومی و مذهبی طرح 
با  که  است  روشن  می شد؟  تقویت  و 
افغانستان  انتخابات،  در  مردم  اشتراک 
و  جنگ زده  اگرچه  کشوری  به عنوان 
نظام  از  برخوردار  اما  درگیر خشونت، 
جرگه ی  به  مردم ساالر  نسبتا  سیاسی 
اکنون  پیوست.  دموکراتیک  نظام های 
همین  انتخابات  در  مردم  اشتراک  نیز 
امکان  دیگر،  عبارت  به  دارد.  را  معنا 
و  اساسی  قانون  نظام  از  پاسداری 
و  آزاد  رسانه های  ملی،  حاکمیت 
نهادهای مدنی، حمایت از حقوق زنان، 
رواداری مذهبی و کمک به شکل گیری 
و  جدید  افغانستان  مصداق های  دیگر 
در  مردم  شرکت  با  فقط  دموکراتیک، 

انتخابات ممکن است. 
و  عمومی  و  جمعی  اراده ی 
بر  مبتنی  سیاسی  نظام  از  پاسداری 
فقط  آن،  دست آوردهای  و  مردم  رای 
با رای مردم تأمین می شود. بدون شک 
پاسداری  مردم ساالر،  سیاسی  نظام 
و  قومی  اقلیت های  و  زنان  حقوق  از 
اقتصادی  سیاسی،  توسعه ی  مذهبی، 
ملی  اهداف  به  اندیشیدن  و  مدنی  و 
شفاف  انتخابات  برگزاری  با  فقط 
شدنی است. البته تمام این حرف ها به 
مردم  نگرانی های  نادیده گرفتن  معنای 
دارد.  نگرانی های مشروع  نیست. مردم 
و  امنیت  تأمین  انتخابات،  در  شفافیت 
داشتن برنامه از سوی نامزدان انتخابات 
اصلی  عوامل  از  جدی  بخش های 
شرکت مردم در انتخابات است. مطالبه 
با  انتخابات  در  شرکت  برای  مردم  از 
اصلی  شاخص  سه  این  تأمین  فرض 
مردم  وظیفه  دیگر،  عبارت  به  است. 
وطیفه  اما  است؛  انتخابات  در  شرکت 
و  دولت  انتخاباتی،  کمیسیون های 
شفافیت،  تأمین  نیز  انتخابات  نامزدان 

امنیت و برنامه است.
یک  انتخابات  این که  آخر  سخن 
بنابراین  است.  مردم  به  تازه  نفس 
پای  در  مردم  حضور  انتخابات  اصل 
آن ها  رأی دادن  و  رأی  صندوق های 
شرکت  کنند؛  شرکت  باید  همه  است. 
در انتخابات ضامن فردای روشن است. 
با انتخابات می توان تا حدی سرنوشت 
سیاسی و اجتماعی خود را عوض کرد.

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور اعالم کرده است که 
طراح اصلی حمله ی مرگبار موتربمب در شهر قالت، مرکز 
والیت زابل از سوی نیروهای امنیتی در مربوطات والیت 

غزنی بازداشت شده است.
در اعالمیه ی این وزارت که دیروز )شنبه، 30 سنبله( 
نُه جنگ جوی طالب به شمول  منتشر شده، آمده است که 
عملیات  جریان  در  انتحاری  حمالت  تسهیل کننده ی  سه 
در  پولیس  ویژه ی  نیروهای  و  کماندو  نیروهای  مشترک 

غزنی »عملیات مبین« بازداشت شده اند.
در  موتربمب  حمله ی  اصلی  طراح  اعالمیه،  براساس 
است. گروه  نیز شامل  زابل  مرکز  در  نزدیکی شفاخانه ای 
کرده  رد  را  حمله  این  اصلی  طراح  بازداشت  اما  طالبان 

است.
از  نفر  دفاع در عین حال گفته است که سه  وزارت 
نوع  موتر  عراده  دو  که  انفجاری  ماین های  فراهم کنندگان 
با خود  غزنی  شهر  در  موتربمب  را جهت حمله ی  مازدا 

آورده بودند، نیز بازداشت شده اند.
گذشته  هفته ی  پنج شنبه  روز  که  است  حالی  در  این 
یک  آن  در  که  زابل  شهر  در  موتربمب  حمله ی  یک  در 
شفاخانه ی غیرنظامی هدف قرار گرفت، نزدیک به 40 نفر 

کشته و 140 نفر دیگر زخمی شدند. 
و  گرفته  عهده  به  را  حمله  مسئولیت  طالبان  گروه 
زابل  ملی  امنیت  ریاست  گروه  این  هدف  که  بود  افزوده 

بوده است.

طراح اصلی حمله ی موتربمب طالبان در مرکز زابل بازداشت شد

غنی:
صلح بدون آتش بس تأمین نمی شود

اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
غنی در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز 
واقعی  صلح  که  است  گفته  صلح  جهانی 
می تواند  شده  تأمین  زمانی  افغانستان  در 
که خون ریزی پایان یافته و آتش بس اعالم 

شود.
که  ویدیویی  پیام  این  در  غنی  آقای 
شده،  منتشر  سنبله(   30 )شنبه،  دیروز 
حل  راه  جنگ  که  است  گفته  همچنان 
و  قبول  قابل   دینی  مراجع  تمام  و  نیست 
اسالمی  جامعه  فتوای  معتبر  مراکز  تمام 

جنگ در افغانستان را حرام شمرده اند.

گروه  غنی،  رییس جمهور  گفته ی  به 
حکومت  می خواهند،  صلح  اگر  طالبان 
خواستار  هم  لحظه  یک  برای  افغانستان 

دوام جنگ نیست.
آقای غنی گفته است: »یک بار دیگر 
به صراحت می گویم که گناه تمام قتل ها و 
خونریزی ها به گردن کسی است که صلح 

و آتش بس را نمی پذیرد.«
باوجود  که  است  افزوده  همچنان  او 
و  امنیت  ثبات،  مخالفان  شوم  نیت های 
پیشرفت در افغانستان، کشور بیشتر از هر 

وقت دیگر به صلح نزدیک شده است.

ملی  وحدت  حکومت  او،  گفته ی  به 
در طول پنج سال گذشته برای دست یافتن 
به صلح پایدار، عادالنه و باعزت در کشور 
که  است  داده  انجام  زیادی  تالش های 
صلح  موضوع  تالش ها  این  نتیجه ی  در 
افغانستان از حاشیه به متن آمده و تحقق 
واقعیت  یک  به  دور  رویای  یک  از  صلح 

نزدیک و دست یافتنی مبدل شده است.
ویدیویی  پیام  این  در  غنی  آقای 
وحدت  حکومت  که  است  کرده  تصریح 
ملی در پنج سال گذشته موضوع صلح را 
از موضوع ضمنی به گفتمان مسلط سیاسی 

افغانستان مبدل کرده است.
او در عین حال گفته است که بهترین 
مشارکت  چهل ساله  منازعات  حل  راه 
نظام  و  انتخابات  از  حمایت  و  سیاسی 

جمهوری است.
را  اظهارات  این  غنی  رییس جمهور 
تازگی  به  که  است  کرده  مطرح  حالی  در 
ایاالت  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد 
دلیل  که  است  گفته  نیز  امریکا  متحده ی 
رهبران  با  دیدار  لغو  و  مذاکرات  توقف 
طالبان، حاضرنشدن این گروه به پذیرفتن 

آتش بس بوده است. 
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رد  یا  و  اعاده  منظوری،  صالحیت  که  است 
تمام  از  در  است  و حاضر  ندارد  را  پروژه ها 

کارکرد خود حساب بدهد. 
تمام  که  است  گفته  اداره  این 
تدارکات  کمیسیون  در  تصمیم گیری ها 
از  بین المللی  و  ملی  ناظران  حضور  در  ملی 
شفافیت،  دیدبان  سیستیکا،  سیگار،  جمله 
بودجه  و  مالی  ملی،  اقتصاد  کمیسیون های 

شورای ملی و میک گرفته می شود.
دکتر اورزال نعمت، رییس واحد تحقیق و 
اداره  باور است که  افغانستان به این  ارزیابی 
تدارکات ملی در بسیاری از بخش ها کارکرد 
این است متمرکز  اما مهم  مثبت داشته است 
در  اداره  یک  در  تصمیم گیری ها  ساختن 
درازمدت به نفع حکومتداری خوب نیست و 
نیاز است که موضوع تدارکات با درنظرداشت 
تنها  که  باشد  روندی  شامل  شفافیت  اصل 

محدود به یک فرد نباشد.
محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی 
و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان به این 
نشر  در  ملی  تدارکات  اداره  که  است  باور 
روندهای  نسبی  بازکردن  و  بیش تر  اطالعات 
شفاف تر  قبلی  حکومت  به  نسبت  تدارکاتی 
نیز در  بین المللی  ادارات  عمل کرده است و 

جلسه ی تصمیم گیری حضور دارند.
آقای تیموری موجودیت دخالت سیاسی 
تمرکز  نیز  و  ملی  تدارکات  اداره  تصامیم  در 
قدرت تدارکاتی را در آن قابل بحث می داند و 
می گوید که بهتر است در کمیسیون تدارکات 
افراد سیاسی حضور نداشته باشند بلکه  ملی 
در عوض افراد متخصص در آن کار کنند زیرا 
حضور افراد سیاسی در آن باعث می شود که 
سیاسی  ماهیت  تدارکات  کمیسیون  تصامیم 

داشته باشد.
اداره تدارکات  او گفت: »از سوی دیگر 
سال های  در  تدارکات  کمیسیون  و  ملی 
بیشتر  صالحیت های  تمرکز  عالقمند  اخیر 
یک  جمهور  رییس   100 فرمان  است.  بوده 
به  را  ادارات  صالحیت  از  زیادی  سلسله ای 
دو  این  از  است.  سپرده  ملی  تدارکات  اداره 
حیث این پروسه معروض سوءاستفاده بیشتر 

شده است.« 
ناراضی از مبارزه با فساد

پنج  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
سال گذشته همواره از مبارزه با فساد سخن 
از کارآیی  بارها  گفته اند. رییس جمهور غنی 

کمیسیون های تحت امرش، به ویژه کمیسیون 
اکنون  اما  است.  گفته  سخن  ملی  تدارکات 
امریکا می گوید رهبران حکومت افغانستان در 

عملی کردن تعهد شان ناتوان بوده اند.
دیدبان  ارتباطات  و  دادخواهی  مسئول 
تصمیم  پیام  که  می گوید  افغانستان  شفافیت 
معنا  این  به  امریکا  خارجه  وزارت  اخیر 
فساد  با  مبارزه  روند  از  واشنگتن  که  است 
آقای  نیست.  راضی  افغانستان  دولت  در 
هرچند  که  گفت  روز  اطالعات  به  تیموری 
با  مبارزه  زمینه ی  در  ملی  وحدت  حکومت 
فساد کاستی های بسیار جدی داشته و اراده ی 
سیاسی برای مبارزه با فساد بسیار ضعیف بوده 
و اقدامات نهادی و سیستماتیک و غیرسیاسی 
رویکرد  اما  است  نشده  انجام  زمینه  این  در 
روند  در  نیز  افغانستان  بین المللی  شرکای 

مبارزه با فساد موثر نبوده است.
نهادهای  از  هیچگاه  »امریکا  گفت:  او 
نهادهای عدلی و قضایی  استقاللیت  مستقل، 
مبارزه  مستقل  کمیسیون  ایجاد  از  افغانستان، 
با فساد، غیرسیاسی کردن مبارزه با فساد و از 

نهادینه کردن مبارزه با فساد به صورت جدی 
بی تفاوت  حتا  مواردی  در  و  نکرده  حمایت 
رویکرد  که  است  این  ما  درک  است.  بوده 
حکومت افغانستان، سفارت امریکا و شرکای 
بین المللی افغانستان در زمینه ی مبارزه با فساد 

زیاد از هم فرق ندارد.«
تمیم عاصی، معاون پیشین وزارت دفاع 
اعالمیه ی  باور است که  این  به  اما  افغانستان 
این  بیان گر  امریکا  خارجه  وزارت  اخیر 
مانند روابط  است که روابط دو کشور دیگر 
عادی سابق نیست و امریکا از رابطه ای که با 
حکومت افغانستان دارد و عدم همکاری کابل 

در روند صلح، ناراض است.
اطالعات  با  گفت وگو  در  عاصی  آقای 
خارجه  وزارت  اخیر  تصمیم  که  گفت  روز 
امریکا حاوی پنج پیام اساسی است. به گفته ی 
او، اولین پیام این است که امریکا از رابطه اش 
با حکومت راضی نیست و پیام دوم آن این 
تک گرایی،  از  ملی  تدارکات  اداره  که  است 

انحصار و فساد رنج می برد. 
او گفت: »پیام سوم این است که امریکا از 
مدیریت قیومی در وزارت مالیه خوش نیست. 
در  افغانستان  که  است  این  شان  چهارم  پیام 
به  پیام پنجم آن  روند صلح همکاری کند و 
وی  انتخاباتی  تکت  متحدان  و  غنی  اشرف 
است که پس از تویت ترمپ ادبیات منفی را 
هر  سیاست  در  کردند.  استفاده  خلیلزاد  علیه 
عکس العمل ها  شما  دارد.  عکس العمل  عملی 
امریکا و اعالمیه هایی  را در تویت های سفیر 

که صادر کردند، می بینید.«
اورزال نعمت، رییس واحد تحقیق  دکتر 
و ارزیابی افغانستان می گوید مبارزه با فساد با 
ایجاد ساختارهای تشکیالتی متعدد انجام شده 
نمی تواند بلکه نیاز به یک بازنگری جدی در 
این خصوص است. به گفته ی او، برای مبارزه 

با فساد نیاز به یک استراتژی مشخص است.
فشار سیاسی

به صورت  درحالی  امریکا  متحده  ایاالت 
روشن از وجود فساد در حکومت افغانستان 
برگزاری  تا  هفته  یک  که  می زند  سخن 
کشور  این  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نظر  به  هم  سوی  از  است.  مانده  باقی  زمان 
حکومت  رویکرد  از  واشنگتن  که  می رسد 
طالبان  با  صلح  خصوص  در  غنی  اشرف 

ناراض است.
خلیلزاد،  زلمی  تالش های  آن که  از  پس 
افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه  نماینده ی 
شدت گرفت، مقام های حکومت افغانستان از 
وی انتقاد کردند. در یک مورد مشاور امنیت 
داشتن  به  را  خلیلزاد  آقای  افغانستان  ملی 
افغانستان  آینده ی  برای  شخصی  برنامه های 
متهم کرد. پس از تنش میان تیم آقای غنی و 

امریکا باال گرفت.
رهبران  ناتوانی  از  امریکا  که  اکنون 
و  فساد  با  مبارزه  امر  در  افغانستان  حکومت 
از  برخی  است،  زده  سخن  آنان  حسابدهی 
آگاهان به این باور اند که تصمیم اخیر مایک 
رهبران  به  است  هشداری  نحوی  به  پمپئو 
حکومت وحدت ملی، از جمله رییس جمهور 

غنی تا متوجه عملکرد شان باشند.
تمیم عاصی می افزاید که معنای تصمیم 
اخیر امریکا این است که واشنگتن از برخورد 
در  افغانستان  حکومت  گزینشی  و  سلیقوی 
حکومت  نیست.  خوش  فساد  با  مبارزه  امر 
افغانستان در امر مبارزه با فساد روش گزینشی 
چه  فساد؛  با  می گوید  امریکا  و  است  داشته 
فساد کوچک باشد و چه بزرگ، باید برخورد 

شود.
اطالعات  امریکا  »حکومت  گفت:  او 
به دست آورده است که این ها از بیت المال در 
نامزدان  می کنند.  استفاده  سیاسی  کمپین های 
آقای  جمله  از  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
حکومت  گذشته  روز  چند  در  هم  عبداهلل، 
از منابع دولتی در کمپین  به استفاده  را متهم 

می کنند.«
وزارت  اخیر  تصمیم  نیز  نعمت  اورزال 
سیاسی  اقدام  حدودی  تا  را  امریکا  خارجه 
می داند و می افزاید که کشوری که از مالیات 
دارد  حق  می کند،  کمک  افغانستان  به  خود 
بپرسد که چرا کمک های شان درست مصرف 
یک  است  ممکن  او،  گفته ی  به  نمی شود. 
»یک  که  باشد  این  اقدام  این  از  نتیجه گیری 
مقدار ساحه ی مبارزات انتخاباتی و مبارازت 
متعادل  به یک سطح  افغانستان  را در  قدرت 

برساند.«

رقیب  دو  انتخاباتی  رقابت های  اوج  در 
و  میزان  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات 
همزمان شریک قدرت سیاسی در افغانستان، 
رهبران  کارکرد  از  را  انتقادهایش  امریکا 
و  کرده  بیش تر  ملی  وحدت  حکومت 
به صورت روشن محمداشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل را در مدیریت شفاف کمک های مالی 

امریکا به افغانستان ناتوان خوانده است.
هفته ی  پایان  در  امریکا  خارجه  وزارت 
گذشته در یک اعالمیه ای رسمی از موجودیت 
حکومت  در  مالی«  سوءمدیریت  و  »فساد 
افغانستان پرده برداشت و بخشی از کمک های 
به  دوباره  یا  و  تعلیق  را  کشور  این  به  خود 

خزانه ایاالت متحده برگرداند. 
گفته  امریکا  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
کمک  دالر  میلیون   100 کشورش  که  است 
به یک پروژه زیرساخت انرژی در افغانستان 
زیرساخت  پروژه ی  اما  برگردانده،  دوباره  را 
سب استینش  پنج  ایجاد  شامل  که  را  انرژی 
غزنی- میان  انرژی  انتقال  زیرساخت های  و 
یک  از  می شود،  کجکی-قندهار  و  قندهار 

»میکانیزم خارج از بودجه« تمویل می کند.
خارجه  وزارت  اعالمیه ی  براساس 
این کشور  دالری  میلیون  امریکا، کمک 100 
به   »on-budget« حالت  از  افغانستان  به 
به  است.  درآمده   »off-budget« حالت 
این معنا که امریکا اجازه نمی دهد این مبلغ از 
سوی دولت افغانستان به صورت مستقیم به 
مصرف برسد بلکه خود آن  را با قراردادی به 

مصرف می رساند.
تدارکات  اداره  عملکرد  این،  بر  عالوه 
خارجه  وزارت  سوی  از  نیز  افغانستان  ملی 
این  است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  امریکا 
در  شفافیت  نبود  از  اعالمیه اش  در  وزارت 
نگرانی  ابراز  ملی  تدارکات  اداره  تصمیم های 
کرده و گفته است که 60 میلیون دالر کمک 
در نظر گرفته شده دیگر را نیز به دلیل ناکامی 
افغانستان در برآورده کردن معیارهای  دولت 
شفافیت و حسابدهی در مدیریت منابع مالی 

به تعلیق درمی آورد.
مایک پمپئو گفته است: »ما انتظار داریم 
دولت افغانستان ثابت کند که تعهد آشکاری 
حفظ  و  مردم  به  خدمت  فساد،  با  مبارزه  به 
اعتماد آن ها دارد. رهبران افغانستان که نتوانند 
باید حساب پس  این معیار را برآورده کنند، 

بدهند.«
سفیر  امریکا،  خارجه  وزارت  بر  عالوه 
این کشور در کابل نیز نسبت به عملکرد اداره 
تدارکات ملی افغانستان معترض است. هفته ی 
گذشته جان بس در واکنش به قطع شدن لین 
به  تاجیکستان  و  ازبیکستان  وارداتی  برق 
افغانستان گفت: »می شنوم که اداره تدارکات 
برای  سوخت  خرید  اجازه ی  افغانستان  ملی 
تنها نیروگاه حرارتی کابل را نمی دهد درحالی 
که امریکا و نیروهای حمایت قاطع به رهبری 
ناتو مشغول کمک به نیروهای امنیتی افغان اند 
تا پایه های تخریب شده ی برق را ترمیم کنند. 

آیا این خبر درست است؟«
به ویژه  ملی،  وحدت  حکومت  رهبران 
رییس جمهور غنی، در پنج سال اخیر از مبارزه 
اقتصادی  اصالحات  آوردن  و  فساد  با  جدی 
به عنوان  امریکا  اکنون  اما  زده اند  سخن 
افغانستان  دولت  مالی  حامی  بزرگ ترین 
به صورت آشکار از موجودیت فساد مشخص 

در حکومت وحدت ملی سخن می زند. 
امریکا  خارجه  وزارت  پیشتر  اندکی 
در  شفاف  انتخابات  برگزاری  خواهان 
آن  در  پمپئو  مایک  بود.  شده  نیز  افغانستان 
زمان گفته بود که مردم افغانستان با به خطر 
شرکت  انتخابات  در  شان  جان  انداختن 
با  و  شفاف  انتخابات  است  الزم  و  می کنند 

اعتبار برگزار شود.
که  شد  صادر  درحالی  اعالمیه  این 
در  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  چگونگی 

از  است.  مواجه  پرسش هایی  با  میزان  ششم 
انتخابات،  این  نامزدان  از  برخی  هم  سوی 
به ویژه  ملی،  وحدت  حکومت  رهبران 
از  سوءاستفاده  به  متهم  را  غنی  محمداشرف 
منابع دولتی در کمپین های انتخاباتی می کنند. 
سخن گفتن آشکار از موجودیت فساد در 
ایاالت  که  می دهد  نشان  افغانستان  حکومت 
افغانستان  کنونی  حکومت  از  امریکا  متحده 
انتقاد  این  بر  عالوه  نمی رسد.  نظر  به  راضی 
حکومت  رهبران  از  امریکایی  مقام های 
بر  امریکا  که  می دهد  نشان  نیز  افغانستان 
واقف  کابل  در  قدرت  شریک  دو  عملکرد 

است.
پاسخ به نگرانی

وزارت خارجه امریکا نسبت به عملکرد 
اداره تدارکات ملی افغانستان نگران است. این 
اداره توسط رییس جمهور غنی در 20 میزان 
1393 به منظور ایجاد سیستم موثر و شفاف 
عامه و محو فساد  کنترل مصارف  تدارکاتی، 

اداری ایجاد شد.
خارجه  وزارت  اعالمیه ی  نشر  از  پس 
شفافیت  نبود  در خصوص  نگرانی  و  امریکا 
در تصمیم های اداره تدارکات ملی، این نهاد 
نگرانی های  به  که  گفت  اعالمیه ای  یک  طی 
امریکا پاسخ می دهد. اداره تدارکات ملی گفته 

»فساد و سوءمدیریت مالی«؛ 
چرا امریکا 100 میلیون دالر را پس گرفت؟

اداره  عملکرد  این،  بر  عالوه 
نیز  افغانستان  ملی  تدارکات 
از سوی وزارت خارجه امریکا 
مورد انتقاد قرار گرفته است. 
این وزارت در اعالمیه اش از 
نبود شفافیت در تصمیم های 
ابراز  ملی  تدارکات  اداره 
نگرانی کرده و گفته است که 
۶۰ میلیون دالر کمک در نظر 
گرفته شده دیگر را نیز به دلیل 
در  افغانستان  دولت  ناکامی 
معیارهای  کردن  برآورده 
در  حسابدهی  و  شفافیت 
مدیریت منابع مالی به تعلیق 

درمی آورد.

مسئول دادخواهی و ارتباطات 
افغانستان  شفافیت  دیدبان 
می گوید که پیام تصمیم اخیر 
این  به  امریکا  خارجه  وزارت 
از  واشنگتن  که  است  معنا 
روند مبارزه با فساد در دولت 
افغانستان راضی نیست. آقای 
تیموری به اطالعات روز گفت 
وحدت  حکومت  هرچند  که 
با  مبارزه  زمینه ی  در  ملی 
فساد کاستی های بسیار جدی 
داشته و اراده ی سیاسی برای 
مبارزه با فساد بسیار ضعیف 
و  نهادی  اقدامات  و  بوده 
سیستماتیک و غیرسیاسی در 
انجام نشده است  این زمینه 
اما رویکرد شرکای بین المللی 
افغانستان نیز در روند مبارزه 

با فساد موثر نبوده است.
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نشنال ریویوـ  جی نوردلینگر

مترجم: جلیل پژواک

دیپلمات های  از  یکی  کراکر«  »رایان 
 40 حدود  او  ماست.  عصر  برجسته ی 
سفیر  به عنوان  او  بود.  خاورمیانه  در  سال 
سوریه،  کویت،  لبنان،  در  متحده  ایاالت 
کرده  افغانستان خدمت  و  عراق  پاکستان، 
آزادی  »مدال  بوش  دبلیو  جورج  و  است 
ریاست جمهوری« را به گردن او آویخت. 
در  مقیم  دیپلمات  یک  کراکر  امروز، 

»دانشگاه پرینستون« است.
گذشته  هفته  پنج شنبه ی  روز  من 
ما  بحث  موضوع  کردم.  گفت وگو  او  با 
ایاالت  این که  به  توجه  با  بود،  افغانستان 
این  از  نزدیک  آینده ی  در  احتماال  متحده 
رییس جمهور  و  کشور خارج خواهد شد 
»کمپ  به  مذاکره  برای  را  طالبان  ترمپ 
دیوید« دعوت کرده بود، اما در دقیقه 90 

این دعوت را لغو کرد. 
در ذیل بخش عمده ی گفت وگوی ما 

آمده است.
نوردلینگر: اخیرا داشتم در مورد جنگ 
کشور  این  فعلی  وضعیت  و  افغانستان 
’جنگ‘  را  »آن  گفت:  کسی  می نوشتم. 
نخوان جی. جنگ نه، چیز دیگری است. 
بیش تر شبیه کاری است که ما در آلمان و 
نمی دانم  می دهیم.«  انجام  جنوبی  کوریای 
لغت نامه یا یک استاد روابط بین الملل آن 
را چه می خواند اما جنگ افغانستان برای 
من یک جنگ به نظر می رسد. تو چه فکر 

می کنی؟
بوی  می رسد.  به نظر  جنگ  کراکر: 
خود  است.  جنگ  مانند  می دهد.  جنگ 

جنگ است.
ایده ی  از  شخصا  من  نوردلینگر: 
به کمپ دیوید وحشت  از طالبان  دعوت 
مرا  آن  ایده ی  اما  نیفتاد،  اتفاق  این  کردم. 
کردم  فکر  خودم  با  کرد.  وحشت زده 
کمپ  در  هم  عرفات  جی،  »خوب، 
بهانه گیری.«  خیلی  تو  شاید  بود.  دیوید 
در  طالبان  از  میزبانی  فکر  وجود  این  با 
تو  بود.  چندش آور  برایم  دیوید  کمپ 
یک متخصص هستی ]با شنیدن خبر این 

دعوت[ چه فکر کردی؟
خوبی  کلمه ی  »چندش آور«  کراکر: 
است. برای من هم چندش آور بود. امروزه 
آزادی بخش  »سازمان  بین  زیادی  تفاوت 
دارد.  وجود  طالبان  و  عرفات  فلسطین«، 
عرفات مجبور شد شرایط ما را پیشاپیش 
کشید  طول  سال  چندین  و  کند  برآورده 
سازمان  که  کند  باز  لب  سرانجام  تا 
محصول کسب وکار  فلسطین  آزادی بخش 
تروریسم و خشونت است، که آن ها حق 
اسراییل را برای موجودیت، بدون شرط و 
شروط به رسمیت می شناسند. ما تا وقتی 
که آن ها به این مسایل اعتراف نکردند، حتا 
با سازمان آزادی بخش فلسطین  نخواستیم 

وارد گفت وگو شویم.
در رابطه با طالبان، ما حتا درخواست 
آتش بس نمی کنیم ]چه برسد به مجبورکردن 
دولت  شرایط مان[.  برآورده کردن  به  آن ها 
آماده بود تا در آستانه ی هجدهمین سالگرد 
11 سپتامبر با افرادی بنشیند که در گذشته 
هنوز  بلکه  کشته اند  را  امریکایی ها  نه تنها 
رییس جمهور  می کنند.  را  کار  این  هم 
از  یکی  از دست دادن  به دلیل  او  که  گفت 
است،  کرده  لغو  را  مذاکرات  سربازان مان 
اما از آغاز مذاکرات، ما چندین سرباز خود 

را از دست داده بودیم.
که  گفت  می توان  هرحال،  به 
»این  این که  گفتن  با  رییس جمهور 
درست  کار  یافته«  خاتمه  گفت وگوها 
مدتی  برای  که  امیدوارم  و  داد  انجام  را 

همین طور ادامه دهد.
سابق  مقام  یک  با  من  نوردلینگر: 
گفتم  او  به  کردم.  صحبت  ترمپ  دولت 
افغانستان  از  امریکا  خروج  مورد  در  که 
است  ممکن  تروریست ها  زیرا  نگرانم، 

او مصاحبه کردم. او بارها و بارها بر یک 
چیز تاکید کرد. این که اگر طالبان بازگردند، 
کار افرادی مانند او تمام است. به نظر من 
بازگشت  از  پس  که  بود  این  وی  منظور 
جامعه  در  نقشی  دیگر  زنان  طالبان، 

نخواهند داشت.
و  رک  او  که  همچنان  کراکر: 
پوست کنده بیان کرده، ]بلی[ هرگونه نقش 

عمومی زنان به پایان می رسد...
نوردلینگر: ... و شاید حتا عصر حضور 

زنان در اجتماع به پایان برسد.
کراکر: بلی. لیلی حیدری ]در فعالیتش[ 
از حضور در  تمام گذاشته و  واقعا سنگ 
نترسیده.  دیگران  برای  الگوشدن  و  عموم 
ننگی  لکه ی  ما  برای  زنان  این  رهاکردن 

خواهد شد که زدودن آن دشوار است.
درباره ی  مردم  با  وقتی  نوردلینگر: 
آن ها  می کنم  صحبت  افغانستان  جنگ 
اغلب به آن به عنوان جنگ »18 ساله« اشاره 
می کنند. 18 سال. من اغلب این را با خودم 
تکرار می کنم. 18 سال زمان طوالنی است.

اما  است  طوالنی  زمان  مدت  کراکر: 
تقویم  از  عمیق تر  و  فراتر  مان  نگاه  باید 
باشد. در سال 2012 وقتی من افغانستان را 
به عنوان سفیر امریکا ترک کردم، ما حدود 
داشتیم.  افغانستان  در  سرباز  هزار   100
نفر  هزار   14 ما  سربازان  شمار  امروز، 
است و اوضاع خوب پیش می رود. بازهم 
امروز  که  کودکانی  تعداد  می کنم،  تکرار 
این  در  می روند،  مکتب  به  افغانستان  در 
را  تلفاتی  هنوز  ما  است.  بی سابقه  کشور 
متحمل می شویم اما افغانستان سال 2011 
و 2012 که من در این کشور سفیر بودم، 
است.  مقایسه  غیرقابل   امروز  افغانستان  با 
در  سال ها  آن   در  که  سربازانی  یک-دهم 
افغانستان مستقر بودند، امروز در افغانستان 
حفظ  را  خودش  کشور  اما  دارند  حضور 

کرده است.
طالبان  که  این  مورد  در  کالنی  بحث 
کنترل  تحت  را  افغانستان  خاک  چقدر 
دارند، جریان دارد اما یک چیز را در نظر 
افغانستان  در  والیتی  مرکز  هیچ  بگیرید: 
یک  حتا  نه  نیست.  طالبان  کنترل  تحت 
مرکز  توانسته اند  آن ها  گذشته،  در  مرکز. 
یک والیت را برای چند روز اشغال کنند و 
همیشه هم آن را از دست داده و عقب زده  

حمله  ما  به  بازهم  و  شوند  یکجا  دوباره 
ما  نیستیم.  آن جا  در  تفریح  برای  ما  کنند. 
نداریم،  آن جا حضور  در  افغان ها  به خاطر 
جانبی  مزیت  یک  آن ها  خوبی  هرچند 
است. ما در افغانستان برای امنیت خودمان 
حضور داریم. آن مقام سابق گفت »خوب، 
می گوید  رییس جمهور  که  همان طور 
در  خانه ای  از  می توانند  تروریست ها 
آن ها  کنند.  برنامه ریزی  را  حمله ای  یمن 
انجام  را  کار  این  هرجایی  از  می توانند 
ندارند.«  احتیاج  افغانستان  به  آن ها  دهند. 
چه  مورد  این  در  شما  بدانم  کنجکاوم 

نظری دارید.
القاعده  این که  بین  به نظرم  کراکر: 
پیشبرد  برای  یمن  در  را  دنجی  گوشه  ی 
این که  و  کنند  پیدا  فعالیت های شان 
در  را  آن ها  که  باشند  داشته  را  حکومتی 
آغوش بگیرد، همان آغوشی که طالبان در 
برخوردار  آن  از  طالبان  دوران  افغانستاِن 

بودند، تفاوت وجود دارد.
باید در عصری که طالبان چپ و  ما 
راست وعده ی قطع رابطه با تروریست ها 
و جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان 
به خاطر  می دهند،  را  تروریسم  النه ی  به 
تبعید،  گذشته  در  طالبان  که  باشیم  داشته 
در واقع شکست و تبعید را بر جدایی از 
القاعده ترجیح دادند. ما پس از 11 سپتامبر 
داشته  انتخاب  حق  آن ها  دادیم  اجازه 
باشند؛ این که القاعده را به ما تحویل دهند 
و ما دست از سر آن ها برمی داریم. طالبان 
اما بیابان و وحشی گری را انتخاب کردند. 
و  طالبان  بین  وابستگی  میزان  مسأله  این 
القاعده را به خوبی نشان می دهد. بنابراین 
بسیار غیرمسئوالنه خواهد بود که ما برای 
خوش  را  خود  دل  فکر  این  با  دقیقه ای 
میز  سر  که  وعده هایی  به  طالبان  که  کنیم 
مذاکره به ما می دهند، واقعا عمل خواهند 
زیرا  می گویند  اکنون هرچیزی  آن ها  کرد. 

می دانند که اگر ما برویم، برنمی گردیم.
ما  وقتی  که  می دانند  همچنین  آن ها 
حضور  عدم  بر  مبنی  آن ها  خواسته ی  به 
گردن  مذاکرات  در  افغانستان  حکومت 
نهادیم، زیرا این حکومت به گفته ی آن ها 
آنچه  است،  دست نشانده«  »حکومت  یک 
ما درباره ی آن مذاکره می کردیم، خروج ما 
اذعان  به شکست خود  بخواهید  اگر  بود. 

تغییرات مثبتی را که در افغانستان شاهدش 
هستیم نیز در معرض خطر قرار می دهد.

نوردلینگر: در سال های اخیر صحبت 
را  بازدارندگی  مسأله  درباره  مردم  با 
ایده  من  به نظر  عموم،  در  یافته ام.  دشوار 
ذهن  در  بازدارندگی  منطق  و  بازدارندگی 
می گویند  آن ها  است.  باخته  رنگ  مردم 
مانند  کوچک  کشورهای  از  باید  ما  »چرا 
بالتیک دفاع کنیم؟« مطمئنا پاسخ این سوال 
این است که شما با دفاع از بالتیک در صدد 
جلوگیری از تجاوز گسترده تر هستید. شما 
در پی جلوگیری از پیشرفت یک متجاوز، 
یا کسی که در آینده متجاوز خواهد شد، 
هستید. منظورم را متوجه شدی؟ آیا شما 

نیز همین نومیدی را دارید؟
کراکر: بازدارندگی در اروپا بسیار مهم 
به ویژه  آنجا  مردم  دلیل  همین  به  است. 
کنونی  دولت  به  نسبت  اروپا،  مردم شرق 
ایاالت متحده، ناتو و در کل مسأله رهبری 

امریکا بسیار مضطرب هستند...
از  بیش تر  من  خاورمیانه،  در 
مستقیم  دخالت  از  مستقیم،  بازدارندگی 
امریکا صحبت می کنم. خاورمیانه برای ما 
شکل  هر  در  ما  دارد.  استراتژیک  اهمیت 
و تعدادی که برای محافظت از منافع مان 

مناسب باشد، باید در آنجا باشیم.
خود  برای  باور  این  سال ها  این  طی 
می آیند،  امریکایی ها  که  کرده  باز  جا 
بعد  و  می جنگیند  روز  چند  امریکایی ها 
امریکایی ها  امریکایی ها خسته می شوند و 

به خانه می روند.
اتحاد  شکست  از  پس  که  ببینید 
ما  افتاد.  اتفاقی  افغانستان چه  شوروی در 
در دهه 1980 خیلی خیلی مستقیم درگیر 
با  بلکه  مستقر  نیروهای  با  نه  البته  بودیم، 
آموزش و تسلیح افغان ها در پاکستان. آن ها 
که  اتحاد جماهیر شوروی جنگیدند  علیه 
ما  باخت،  شوروی  اتحاد  داد.  هم  نتیجه 
پیروز شدیم و بعد تصمیم گرفتیم به خانه 
را  داخلی  جنگ  نشانه های  ما  برگردیم. 
می دیدیم. حاال که دشمن مشترک شکست 
خورده بود، هفت جناح مجاهدین چیزی 
فکر  ما  این حال  با  نداشتند.  اتحاد  برای 
کردیم که این مسأله به ما مربوط نمی شوید 
و به این ترتیب افغانستان را به حال خود 

رها کردیم...

شده اند. پس آن ها کنترل چه را در اختیار 
دارند؟ کوه و صحرا؟ این واقعا به حساب 
طوری  وضعیت  براین،  عالوه  نمی آید. 
است که آنچه را که آن ها در تاریکی شب 
از  روز  در  است  ممکن  دارند،  اختیار  در 

دست بدهند.
با  افغان  نیروهای  را  جنگ  امروز 
تلفات  متحمل شدن  البته  و  واقعی  عزم 
مرد  آن ها  اما  می برند  پیش  به  وحشتناک 
میدان هستند و یکی از دالیل آن این است 
که ما نیز در میدان هستیم. نه در خط مقدم 
را  آن ها  هوای  ما  مشاور.  به عنوان  بلکه 

داشته ایم.
بنابراین، این حرف که »خوب 18 سال 
گذشته است، این جنگ همیشگی شده، ما 
نه تنها  برگردیم«  بیاید  و  نمی شویم  پیروز 
ایاالت  ملی  امنیت  متوجه  که  را  خطری 
متحده می شود، کامال نادیده می گیرد بلکه 

می کنیم که البته برای کسانی که به خاطر 
پاریس  یادآور مذاکرات  اذعان  این  دارند، 

در مورد ویتنام است.
رابطه ی  و  ما  امنیت  مسأله  بنابراین، 
اما  است.  القاعده  و  طالبان  دیرینه ی 
من،  به نظر  دارد.  وجود  نیز  دیگری  مورد 
که  است  بوده  مواردی  از  یکی  افغانستان 
به هم  منافع و ارزش های ما واقعا  در آن 
اما  است،  مهم ترین  امنیت  مرتبطند. بحث 
ایاالت متحده در افغانستان کارهایی انجام 
دارا  را  توجه  ارزش  واقعا  که  است  داده 

است.
من سفارت را در کابل چند ماه پس 
از 11 سپتامبر و سقوط طالبان افتتاح کردم. 
حدود  آن  در  که  بود  کشوری  افغانستان 
هیچ  بود.  مکتب  شامل  کودک  هزار   900
امروز  صفر.  نبودند.  دختر  آن ها  از  یک 
مکتب  به  افغان  کودک  میلیون   9 حدود 
می رود که بیش از یک -سوم آن ها دختران 
تا  کرده ایم  کار  سخت  بسیار  ما  هستند. 
در  خدمت  تحصیل،  فرصت  افغان  زنان 
پارلمان کشور، خدمت در ارتش، فعالیت 
را  عرصه ها  سایر  و  تجارت  عرصه ی  در 
است: شما  بوده  این  ما  پیام  باشند.  داشته 
زنان حرکت کنید ما امریکایی ها هوای تان 
را داریم. به نظر شما اگر ما خارج شویم و 
طالبان دوباره وارد شوند، چه اتفاقی برای 
این زنان خواهد افتاد؟ طالبان در سال های 
دوری از قدرت مهربان تر یا نرم تر نشده اند. 
زنان تقریبا به صورت قطع هدف خشونت 

آن ها قرار خواهند گرفت.
طالبان  شویم  خارج  ما  اگر 
دیده ایم.  قبال  را  سناریو  این  بازمی گردند؛ 
کسی  به عنوان  و  امریکایی  یک  به عنوان 
که از ابتدا در ایجاد زمینه ی تحصیل برای 
است،  بوده  دخیل  افغان  زنان  و  دختران 
افغان[  زنان  ]تنهاگذاشتن  که  می کنم  فکر 

خیانت به ارزش های مان است.
شما  سفیر، سخنان  جناب  نوردلینگر: 
]لیال  می اندازد.  حیدری  لیال  یاد  به  مرا 
حیدری یک زن افغان و صاحب رستورانتی 
توان بخشی و  مرکز  کابل است و یک  در 
ترک اعتیاد را برای معتادان کشورش اداره 
می کند. داستان زندگی خانم حیدری یکی 
از حیرت انگیز و الهام بخش ترین داستان ها 
با  پیش  ماه  افغانستان است.[ من چند  در 

مصاحبه با رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا در افغانستان

اگر ما خارج 
شویم طالبان 

بازمی گردند؛ این 
سناریو را قبال 

دیده ایم. به عنوان 
یک امریکایی و 

به عنوان کسی که 
از ابتدا در ایجاد 
زمینه ی تحصیل 

برای دختران 
و زنان افغان 

دخیل بوده است، 
فکر می کنم که 

]تنهاگذاشتن زنان 
افغان[ خیانت به 

ارزش های مان 
است.

این  مورد  در  بحث کالنی 
خاک  چقدر  طالبان  که 
افغانستان را تحت کنترل 
دارند، جریان دارد اما یک 
بگیرید:  نظر  در  را  چیز 
در  والیتی  مرکز  هیچ 
کنترل  تحت  افغانستان 
طالبان نیست. نه حتا یک 
آن ها  گذشته،  در  مرکز. 
یک  مرکز  توانسته اند 
روز  چند  برای  را  والیت 
اشغال کنند و همیشه هم 
آن را از دست داده و عقب 
آن ها  پس  شده اند.  زده  
اختیار  در  را  چه  کنترل 
دارند؟ کوه و صحرا؟ این 
نمی آید.  حساب  به  واقعا 
وضعیت  براین،  عالوه 
طوری است که آنچه را که 
در  شب  تاریکی  در  آن ها 
اختیار دارند، ممکن است 

در روز از دست بدهند.
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عصمت اهلل سروش 

کمیسیون شکایات انتخاباتی: 

انتخابات به صورت قابل قبول نظارت نخواهد شد

نهادهای  ناظران  امنیتی،  به وضعیت وخیم 
خارج  دفاترشان  از  نمی توانند  خارجی 
نظارت  انتخابات  از  چگونه  آنان  شوند، 
خواهند کرد. این نهادها همچنان می گویند 
که جامعه ی جهانی قصدا نمی خواهد که از 
نظارت   1398 ریاست جمهوری  انتخابات 
شود، از این رو برخی از نهادهای با تجربه 

داخلی را حمایت نکرد.
انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم 
با  گفت وگو  در  )تیفا(  افغانستان  شفاف 
عمده ی  شمار  که  می گوید  روز  اطالعات 
نامزدان  و  سیاسی  احزاب  ناظران  ناظران، 
انتخابات اند که در امر نظارت از انتخابات 
ممد واقع نمی شود. به گفته ی او، این ناظران 
با دو مشکل مواجه اند؛ نخست این که آنان 
پیش  آنان  این که  دوم  و  ندیده اند  آموزش 
خلق  جنجال  بکنند،  نظارت  که  آن  از 
می کنند و در مراکز رأی دهی به نفع نامزدان 
را  این  »ما  می کنند:  مداخله  نظرشان  مورد 

خطرناک می بینیم.«
ایوب زاده می گوید  آقای  از سوی هم 
که بزرگ ترین یافته ی نظارتی نهاد تیفا این 
است که حکومت در امر انتخابات مداخله 
عملیاتی  کارمندان  از  شماری  و  می کند 
»این  به حکومت اند:  وابسته  کمیسیون 
موضوعات ما را شدیدا نگران کرده است. 

نظارت  انتخابات،  بر  ناظر  نهادهای 
یگانه  را  انتخابات  از  بی طرفانه  و  گسترده 
قبول بودن  قابل  و  شفافیت  برای  تضمین 
نهادها  این  اما  می دانند،  انتخابات  نتیجه ی 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  و 
انتخاباتی با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم 
امنیتی در کشور، می گویند که ناامنی چالش 
اصلی در برابر نظارت از انتخابات است که 
نظارت  وسیع  به ٌطور  انتخابات  نمی گذارد 

شود.
داراالنشای  رییس  اعتمادی.  چمن شاه 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  انتخاباتی 
خراب  وضعیت  به  توجه  با  که  می گوید 
ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  امنیتی، 
که  آن طور  و  مطلوب  به صورت  میزان 
مورد پسند کمیسیون های انتخاباتی و مردم 

افغانستان باشد، نظارت نخواهد شد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان 
همانند  پیش رو  انتخابات  از  که  می دهد 
گذشته نظارت خواهد شد و این کمیسیون 
بهتر  نظارت  زمینه ی  که  است  تالش  در 
و  داخلی  نهادهای  برای  را  انتخابات  از 
آخرین  براساس  کند.  فراهم  بین المللی 
آمار این کمیسیون، تا کنون 115 نهاد ناظر 
داخلی و خارجی به شمول احزاب سیاسی، 
اعتبارنامه  انتخابات  نامزدان  و  رسانه ها 
و 106  کرده  دریافت  انتخابات  از  نظارت 
ثبت  انتخابات  از  نظارت  برای  ناظر  هزار 

شده است. 
انتخابات نشان  آمار کمیسیون مستقل 
به دلیل  رأی دهی  مرکز   431 که  می دهد 
اما  بود.  خواهد  مسدود  امنیتی  مشکالت 
عضو  یک  اظهارات  و  رسانه ها  گزارش 
کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که 
مراکز بسته بیش تر از این تعداد خواهد بود. 
هرات،  والیت های  محلی  مقام های  اخیرا 
فراه، غور و بادغیس در غرب کشور گفتند 
که به دلیل تهدیدهای امنیتی در 290 مرکز 
برگزاری  امکان  والیت  این  در  رأی دهی 
روز  چند  همچنان  ندارد.  وجود  انتخابات 
کمیسیون  عضو  یک  عبداهلل،  موالنا  پیش 
اطالعات  که  گفت  انتخابات  مستقل 
کمیسیون انتخابات در مورد مراکز مسدود 
در سطح کشور غیرواقعی است. افزون به 
مستقل  کمیسیون  آمارهای  مسدود،  مراکز 
مرکز   6۷5 که  می دهد  نشان  انتخابات 
 90۷ و  امنیتی  بلند  تهدیدات  با  رأ ی دهی 

تغییرات مثبتی را که در افغانستان شاهدش 
هستیم نیز در معرض خطر قرار می دهد.

نوردلینگر: در سال های اخیر صحبت 
را  بازدارندگی  مسأله  درباره  مردم  با 
ایده  من  به نظر  عموم،  در  یافته ام.  دشوار 
ذهن  در  بازدارندگی  منطق  و  بازدارندگی 
می گویند  آن ها  است.  باخته  رنگ  مردم 
مانند  کوچک  کشورهای  از  باید  ما  »چرا 
بالتیک دفاع کنیم؟« مطمئنا پاسخ این سوال 
این است که شما با دفاع از بالتیک در صدد 
جلوگیری از تجاوز گسترده تر هستید. شما 
در پی جلوگیری از پیشرفت یک متجاوز، 
یا کسی که در آینده متجاوز خواهد شد، 
هستید. منظورم را متوجه شدی؟ آیا شما 

نیز همین نومیدی را دارید؟
کراکر: بازدارندگی در اروپا بسیار مهم 
به ویژه  آنجا  مردم  دلیل  همین  به  است. 
کنونی  دولت  به  نسبت  اروپا،  مردم شرق 
ایاالت متحده، ناتو و در کل مسأله رهبری 

امریکا بسیار مضطرب هستند...
از  بیش تر  من  خاورمیانه،  در 
مستقیم  دخالت  از  مستقیم،  بازدارندگی 
امریکا صحبت می کنم. خاورمیانه برای ما 
شکل  هر  در  ما  دارد.  استراتژیک  اهمیت 
و تعدادی که برای محافظت از منافع مان 

مناسب باشد، باید در آنجا باشیم.
خود  برای  باور  این  سال ها  این  طی 
می آیند،  امریکایی ها  که  کرده  باز  جا 
بعد  و  می جنگیند  روز  چند  امریکایی ها 
امریکایی ها  امریکایی ها خسته می شوند و 

به خانه می روند.
اتحاد  شکست  از  پس  که  ببینید 
ما  افتاد.  اتفاقی  افغانستان چه  شوروی در 
در دهه 1980 خیلی خیلی مستقیم درگیر 
با  بلکه  مستقر  نیروهای  با  نه  البته  بودیم، 
آموزش و تسلیح افغان ها در پاکستان. آن ها 
که  اتحاد جماهیر شوروی جنگیدند  علیه 
ما  باخت،  شوروی  اتحاد  داد.  هم  نتیجه 
پیروز شدیم و بعد تصمیم گرفتیم به خانه 
را  داخلی  جنگ  نشانه های  ما  برگردیم. 
می دیدیم. حاال که دشمن مشترک شکست 
خورده بود، هفت جناح مجاهدین چیزی 
فکر  ما  این حال  با  نداشتند.  اتحاد  برای 
کردیم که این مسأله به ما مربوط نمی شوید 
و به این ترتیب افغانستان را به حال خود 

رها کردیم...

من به طور مستقیم از مقامات پاکستانی 
امریکایی ها  شما  اگر  گفته اند  که  شنیده ام 
فکر می کنید که ما می خواهیم طالبان را به 
یک دشمن فناپذیر تبدیل می کنیم، دیوانه 
هستید. شما دوباره خارج می شوید و ما را 
و  نابسامان  وضعیت  در   1990 دهه  مانند 
آشفته رها خواهید کرد. شما رفتنی هستید 

اما ما باید اینجا زندگی کنیم.
که  بگویم  می خواهیم  بنابراین 
اشاره  شما  که  همان طور  بازدارندگی 
من  به نظر  اما  است  مهم  بسیار  کردید، 
شکل مهم تری از بازدارندگی، تعامل است. 
مخالفان و متحدان ما به طور یک سان باید 
بدانند که ما اینجا هستیم. اینجا بودن مان 
بطلبد،  ما  منافع  که  زمانی  تا  و  دارد  دلیل 

اینجا خواهیم بود.
مخالفان ما روی بی صبری ما حساب 
باز کرده اند. روشی که دولت ترمپ برای 
کرده  انتخاب  افغانستان  مسأله  دنبال کردن 
را  طالبان  جمله  از  ما،  مخالفان  است، 
ترغیب می کند و متحدان ما مثال حکومت 

افغانستان را می ترساند.
هفته  چند  سفیر،  جناب  نوردلینگر: 
پیش شما در مورد افغان ها و مسأله ویزا و 
اهمیت این که افغان هایی که به ما در جنگ 
شوند،  برخوردار  ویزا  از  کرده اند،  کمک  
افغانستان  نمی توانیم  »ما  این که  نوشتید، 
را بدون محافظت از نزدیک ترین متحدان 
در  من   2015 سال  در  کنیم.«  ترک  مان 
عراقی ها  در خصوص  مسأله  همین  مورد 
نوشتم؛ مسأله ای که بسیار مهم و این چنین 

دردناک است.
کراکر: در این جا هم منافع و ارزش های 
در شرایط  که  آن هایی  مرتبطند.  به هم  ما 
به  جان شان  دادن  قرار  در خطر  با  خاص 
از  رفتار خوب  سزاوار  کرده اند،  ما کمک 
مردم  نبودند.  ویتنامی ها  هستند.  ما  جانب 
و  عراق  به  در خاورمیانه،  ویژه  به  جهان، 
افغانستان نگاه می کنند و سرشان را تکان 
نه تنها  »شما  می گویند  آن ها  می دهند. 
ادامه  برای  امریکایی ها  روی  نمی توانید 
بازی  میدان  در  شما  از  حفاظت  و  بازی 
حساب باز کنید بلکه حتا نمی توانید انتظار 
کار درست و ارائه ایمنی را از آن ها داشته 

باشید.« 
که  محلی  افراد  به  ما  بی توجهی  اما 
که  می شود  باعث  کرده اند  کمک  ما  به 
آوردن  دست  به  در  ما  بعدی،  جنگ  در 
با  نیازمان،  مورد  شدیدا  محلی  حمایت 
این   در  نمی توان  شویم.  روبرو  دشواری 
که  افرادی  به  شما  جنگید.  تنها  جنگ ها 
آشنا  محلی  زبان  با  باشند،  آشنا  اراضی  با 
توجه  با  دارید.  نیاز  موارد  سایر  و  باشند 
با متحدین مان، چه  ما  به رفتار گذشته ی 
کسی حاضر به همکاری خواهد شد؟ این 
آن  نوشتن  به  وادار  مرا  که  است  چیزی 
توجیه  را  آن  می توان  کرد. چگونه  مطلب 
از  »خوب،  که  بوده  این  ما  رویکرد  کرد. 
کمک شما سپاس گزاریم. ما می دانیم شما 
اوه  اما  شده اید  هدف  یک  به  تبدیل  حاال 
برویم.  باید  ما  ببین،  را  ساعتت  خدایا، 
پس خداحافظ شما و موفق باشید.« با این 

چگونه کنار بیاییم؟
نوردلینگر: جناب رایان کراکر، حرف 

آخرتان لطفا.
کراکر: ما در افغانستان قبال شاهد این 
سناریو بوده ایم. به همین دلیل من در مورد 
پیامدهای شکست اتحاد شوروی صحبت 
کردم. ما یک بار افغانستان را ترک کردیم 
آن  زیرا  نرفت،  پیش  مان خوب  برای  که 
ترک، راه را برای 11 سپتامبر باز کرد. تکرار 
آن و امیدواری به نتیجه  ای بهتر، درحالی که 
بازیگران همان بازیگران اند و میدان همان 

میدان، غیرقابل دفاع و نابخشودنی است.
به  مال  و  جان  نظر  از  بخواهید  اگر 
نتیجه نگاه کنید، ما حتا نصف آنچه را که 
در افغانستان مجبور بودیم هزینه کنیم، در 
جایی نمی کنیم. از این واضح تر نمی شود. 
با این که درگیری ما هنوز پرهزینه است اما 
جلوگیری  ضامن  درگیری  این  من  به نظر 
ضمانتی  است.  دیگر  سپتامبر   11 یک  از 
که هزینه ی آن از 100 هزار سرباز به 14 
که  است  سیاستی  این  است.  رسیده  هزار 

ارزشش را دارد.

باشد که جلوی آن گرفته نشود،  قرار  اگر 
کسی که در رأس حکومت است به راحتی 
مهندسی  خود  نفع  به  را  پروسه  می تواند 

کند.«
از  برخی  گذشته  در  هم  سوی  از 
و  ولسوالی ها  در  انتخابات  مشکالت 
میان  ناسالم  رقابت های  از  ناشی  روستاها 
افراد  و  تنظیم ها  بعضا  و  نامزدان  هواداران 
بود.  نامزدان  هوادار  غیرمسئول  مسلح 
با  نامزد  یک  هوادار  مسلح  افراد  طوری که 
ناامن کردن مراکز رأی دهی دست به تقلب 
می زدند و هواداران نامزدان دیگر را از حق 
با  رأی شان محروم می کردند. عزیز رفیعی 
اشاره به این موضوع می گوید از آن جایی که 
انتخابات تا کنون در افغانستان نهادینه نشده 
است، نگرانی ما این است که اختالف میان 

نامزدان وضعیت را به بحران ببرد. 
کمیسیون رسیدگی شکایت های انتخاباتی: 
انتخابات  از  و  می شود  استخدام  ناظران 

نظارت می کنیم
مهم  داخلی  دولتی  نهادهای  از  یکی 
کمیسیون  می کند،  نظارت  انتخابات  از  که 
است.  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 
با  را  گذشته  انتخابات های  کمیسیون،  این 
می کرد.  نظارت  ناظر  پنج هزار  از  بیش تر 
این  ناظمان  و  ناظران  استخدام  امسال 
کمیسیون به دلیل تأخیر در تخصیص بودجه 
نظارت از انتخابات، به تأخیر مواجه شده و 
چندی پیش نگرانی های در این مورد مطرح 

شده بود.
کمیسیون  داراالنشای  رییس  اکنون 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید 
که که در حال حاضر استخدام ناظران این 
کمیسیون با مشکلی روبه رو نیست و تا روز 
انتخابات  از  و  استخدام  ناظران  انتخابات 

نظارت خواهند کرد.
»قاعدا  می گوید:  اعتمادی  آقای 
است.  نگذشته  وقتش  از  ناظران  استخدام 
پیش  روز  سه-چهار  استخدام  پروسه  اگر 
از انتخابات تکمیل شود و ناظران آموزش 
ناظران  ندارند.  مشکلی  هیچ  دیگر  ببیند، 
و صرف  هستند  انتخابات  روز  برای  فقط 
شکایت های  می کنند.  نظارت  را  انتخابات 
از  گزارش ها  می کنند.  جمع آوری  را  مردم 
مردم  شکایت های  و  خود  چشم دیدهای  
کمیسیون  به  و  تهیه  مستند  به صورت  را 
انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 

می فرستند.«

مرکز با تهدید پایین امنیتی مواجه است.
افزایش  و  وضع  این  به  باتوجه 
به  مبنی  طالبان  تهدید  و  ناامنی  و  جنگ 
ناظر  نهادهای  انتخابات،  قراردادن  هدف 
به  رسیدگی  کمیسیون  و  انتخابات  بر 
ناامنی  انتخاباتی می گویند که  شکایت های 
زمینه ی نظارت وسیع و مطلوب از انتخابات 

را ناممکن می سازد.
جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
با  صحبت  در  )مجما(  افغانستان  مدنی 
اطالعات روز ناامنی را یکی از چالش های 
اصلی نظارت از انتخابات می داند و می گوید 
که اگر امنیت تا روز انتخابات بهبود یابد، 
آقای  بهتر نظارت شود.  انتخابات  از  شاید 
نهاد مجموعا  تا کنون  رفیعی می افزاید که 
راجستر  ثبت و  را  ناظر  چهارهزار و 100 
کرده و قرار است این شمار را به چهار هزار 
۷00 ناظر باال ببرد تا بتواند در 23 والیت 
خیلی  کند:  »آنچه  که  نظارت  انتخابات  از 
است،  امنیت  بحث  است،  نگرانی  مایه ی 
محافظ  بدون  و  ملکی  افراد  ناظران  چون 
حفظ  مسأله  جدی شان  مشکل  هستند، 
جان شان است. نه تنها مراکز رأی دهی، بلکه 
ناامنی در مسیرهای منتهی به مراکز رأی دهی 

یک چالش بسیار بزرگ است.«
ناظران  تیفا: حکومت مداخله می کنند و 

نامزدان خود مخل انتخابات اند
دو نهاد ناظر داخلی )فیفا و تیفا( که از 
تجربه ی کافی در افغانستان برخوردار است 
ناظر  هزاران  با  را  گذشته  انتخابات های  و 
به دلیل مشکالت  امسال  نظارت می کردند، 
بین المللی،  نهادهای  حمایت  عدم  و  مالی 
از  گذشته  سال های  همانند  نمی توانند 

انتخابات نظارت کنند. 
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات آمار 
نهادهای ناظر را 115 و شمار ناظران را 106 
نهادهای  از  برخی  اما  می گویند،  نفر  هزار 
شک  دیده ی  به  آمار  این  به  داخلی  ناظر 
می نگرند و به عنوان نمونه می گویند باتوجه 

رییس  ایوب زاده،  نعیم 
شفاف  انتخابات  بنیاد 
می گوید  )تیفا(  افغانستان 
یافته ی  بزرگ ترین  که 
نظارتی نهاد تیفا این است 
که حکومت در امر انتخابات 
مداخله می کند و شماری از 
کارمندان عملیاتی کمیسیون 
وابسته به حکومت اند: »این 
شدیدا  را  ما  موضوعات 
نگران کرده است. اگر قرار 
گرفته  آن  جلوی  که  باشد 
رأس  در  که  کسی  نشود، 
به راحتی  است  حکومت 
نفع  به  را  پروسه  می تواند 

خود مهندسی کند.«

و  وضع  این  به  باتوجه 
ناامنی  و  جنگ  افزایش 
به  مبنی  طالبان  تهدید  و 
انتخابات،  قراردادن  هدف 
انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
به  رسیدگی  کمیسیون  و 
انتخاباتی  شکایت های 
می گویند که ناامنی زمینه ی 
مطلوب  و  وسیع  نظارت 
ناممکن  را  انتخابات  از 

می سازد.
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ایران با چین و روسیه در دریای عمان مانور نظامی برگزار می کند
امور  رییس  نظامی،  قدیر  سرتیپ  روز:  اطالعات 
بین الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
از برگزاری مانور نظامی مشترک بین ایران، چین و روسیه 

در دریای عمان و شمال اقیانوس هند خبر داده است.
به گزارش بی بی  سی فارسی، آقای نظامی در گفت وگو 
را  رزمایش  این  برگزاری  محل  فارس  خبرگزاری  با 
»آب های بین المللی و آزاد« اعالم کرد، اما تاریخ دقیقی 

برای برگزاری آن نداده است.
وی این مانور را اولین رزمایش ایران پس از انقالب با 
»دو قدرت بزرگ« دانست و گفت: »برآوردها و تحلیل های 
باز  حساب  اتفاقات  این  روی  بسیار  نظامی  و  سیاسی 
خواهند کرد و در تحوالت راهبردی مد نظر قرار خواهند 

داد.«

این مقام ارشد نظامی ایران هدف از برگزاری مانور 
مشترک را »تبادل تجربیات تاکتیکی و نظامی« ذکر کرد و 
گفت: »گاهی این رزمایش ها بار سیاسی و اهداف سیاسی 
دارد و نشان دهنده ی نوعی همگرایی بین شرکت کنندگان 

است.«
نظامی همچنین در راستای »تحرک دیپلماسی  آقای 
ستاد  رؤسای  سطح  در  »مقاماتی  سفر  از  ایران  دفاعی« 
نیروهای مسلح، وزرای دفاع و فرماندهان نیروهای مسلح 
از چند کشور منطقه« به تهران در آینده نزدیک خبر داده 

است.
کمیسیون  تشکیل  از  هدف  نظامی  قدیر  سرتیپ 
و  »سیاست گذاری  را  کشورها  سایر  با  نظامی  مشترک 
برنامه ریزی برای روابط نظامی دو کشور برای یک دوره 

یک یا یک و نیم ساله« دانست.
رییس  باقری،  محمدحسین  اخیر  سفر  نظامی  آقای 
ستاد کل نیروهای مسلح ایران به چین را اولین سفر یک 
مقام بلندپایه نظامی ایران پس از انقالب به چین خوانده و 
شرایط زمانی سفر به چین مانند »بحران های مختلفی را از 
بی ثباتی و جنگ و تروریزم تا امنیت کشتی رانی در خلیج 
فارس و جنگ در سوریه و یمن« را نیز یکی از ویژگی های 

این سفر عنوان کرد.
عملیاتی«  سطح  »در  و  سفر  این  در  که  گفت  وی 
منطقه  و  شرق  جنوب  در  دریایی  پایگاه  از  بازدیدهایی 
شانگهای صورت گرفته است و مذاکراتی برای »ساخت 
و خرید و تولید مشترک« تجهیزات نظامی با چین صورت 

گرفته است.

تصمیم ترمپ به افزایش نیروهای نظامی امریکا در عربستان و امارات
بـا  متحـده  ایـاالت  رییس جمهـوری  روز:  اطالعـات 
افزایـش »نسـبی« نیروهای نظامی کشـورش در عربسـتان و 
امـارات موافقت کرده اسـت. ایـن تصمیم پـس از حمله به 
تاسیسـات نفتـی عربسـتان و اتهام هـای وارد شـده به تهران 

در انجـام ایـن حمـالت انجام می شـود.
بـه نقـل از رادیـو فـردا، وزارت دفاع امریکا 29 سـنبله 
بـا اعـالم ایـن خبـر، افـزوده هنـوز تصمیـم نگرفتـه چـه 
بخشـی یـا یگانـی از ارتـش بـه غـرب آسـیا اعـزام خواهد 
شـد. پنتاگـون به انجام عملیـات نظامی احتمالـی علیه ایران 

نیـز اشـاره ای نکرده اسـت.
مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع امریـکا، روز جمعـه گفـت 
افزایش نیروها به درخواسـت عربسـتان سـعودی و امارات 
متحـده عربـی، و برای بهبـود کیفیت دفاع هوایـی و پدافند 

موشـکی آن هـا انجام می شـود.
آقـای اسـپر افزوده اسـت کـه ماموریت تـازه »در اصل 

دفاعی« اسـت.
او گفتـه »بـرای جلوگیری از افزایش تنش ها، عربسـتان 
بـرای  بین المللـی  نیروهـای  کـرده  درخواسـت  سـعودی 

حفاظت از زیرسـاخت های حسـاس پادشـاهی رهسـپار آن 
کشـور شـوند. امـارات نیز درخواسـت کمک کرده اسـت«.
وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده تاکید کـرده این نخسـتین 
گام اسـت و او اقدامـات احتمالـی دیگـر در آینـده را رد 

نمی کنـد.
جـوزف دانفورد، رییس سـتاد مشـترک ارتـش امریکا، 
نیـز گفتـه جزئیات اعـزام نیروها در روزهـای پیش رو علنی 

خواهد شـد.
مـارک اسـپر گفتـه کشـورش »به دنبـال جنگ بـا ایران 

نیسـت«، امـا برای هـر شـرایطی آماده خواهـد بود.
اواخـر ماه سـرطان امسـال امریکا با اعـزام 500 نیروی 
تازه نفـس بـه عربسـتان موافـق کـرد. در آن زمان گفته شـد 
واشـینگتن و ریـاض توافـق کرده انـد کـه ایـن 500 نیروی 
نظامـی بـرای مقابلـه بـا »تهدیـدات و افزایـش تنش هـا بـا 
ایـران« بـه پایـگاه هوایـی »امیـر سـلطان« در غـرب ریاض 
اعـزام شـوند. سـربازان امریکایی 15 سـال پیش ایـن پایگاه 

را تـرک کـرده بودند.
تنش هـا از آن زمـان نـه تنهـا کاهـش نیافتـه، بلکـه بـا 

حمـالت اخیـر بـه تاسیسـات نفتـی عربسـتان بـار دیگـر 
رونـدی فزاینـده گرفتـه اسـت.

امریـکا و عربسـتان انگشـت اتهـام در ایـن حمـالت 
گسـترده کـه تولیـد نفت عربسـتان را به نصـف کاهش داد، 
به سـوی ایـران گرفته انـد. حوثی هـای یمن می گوینـد آن ها 
حمـالت را انجـام داده انـد. تهـران اتهام هـای واردشـده بـه 
خـود را رد کـرده و آن  را »برنامه ریـزی بـرای اقداماتـی در 

آینـده« از سـوی امریـکا توصیـف کرده اسـت.
نیروهـای  افزایـش  خبـر  اعـالم  از  پیـش  سـاعاتی 
امریکایـی در منطقـه خبرگـزاری آسوشـیتدپرس گـزارش 
داده بـود کـه مقام هـای پنتاگـون قـرار اسـت »طیفی وسـیع 
از گزینه هـای نظامـی« در قبـال ایـران را در اختیـار دونالـد 

ترمـپ قـرار دهنـد.
دونالـد ترمـپ روز جمعـه بانـک مرکـزی و صنـدوق 
توسـعه ملـی ایـران را نیـز تحریـم کـرد. در واکنـش وزیـر 
خارجـه ایـران گفـت ایـن اقـدام »خطرنـاک و ناپذیرفتنی« 
مصئونیـت  در  بین المللـی  شناخته شـده  اصـول  »نقـض  و 

اسـت. بانک هـای مرکـزی« 
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 از دیدگاه دین مقدس اسالم اهمیت انتخــــابات

ی تمدن ی آن در حوزهپیشینهو  بودههای قدرت دینی و ملی مسلمانان در مشارکت امور مختلف انتخابات یکی از نشانه
در صدر اسالم پیامبر )ص( تحت عنوان بیعت، حق مشارکت در امور سیاسی و رسد. اسالمی، به ظهور دین مبین اسالم می

به طوری که  ماند.جا را به عنوان درس حیاتی، الگو و نمونه بهاجتماعی را به تمام مسلمانان اعم از زن و مرد داد و آن
 است.حق شهروندی در اسالم از همان پیدایش اسالم محفوظ بوده  ر،کرد برعکس ادیان دیگ توان ادعامی

انتخابات با اصول و معیارهای که امروز در جوامع دموکراتیک مروج است؛ یک پدیده  کنندبا اینکه بعضی از افراد فکر می
لگو قرار دادن، تفسیر و تحلیل آنها می توان به ای جدید است، اما احکام و سننی در دین مبین اسالم وجود دارند که با ا

 آمد وجود به کسانی  ای جامع در رابطه به انتخابات دست یافت. موجودیت این احکام و سنن در دین اسالم در میاننظریه
است که این آیین الهی به  توجهی اهمیت و یهدهندنان یافت نمی شد و این مطلب نشانآ در تمدن از نشانی هیچ که

 .است داشته مسایل مربوط به تعیین یا انتخاب زمامدار و سایر موضوعات مهم ملی و بین المللی

مورد مطالعه قرار  «بیعت»و  «اجماع»، «شورا» :صورت کلی در سه بخشبه  احکام مربوط به انتخابات در اسالم را می توان
ها بر می خوریم که مربوط به شورا و خ اسالم، ما به موارد متعددی از احکام و سنتن، سنت و تاریآداد و با مطالعه ای قر

نمود، اما در مشورت نمودن در امور مهم اجتماعی اند. پیامبر اکرم )ص( با آنکه خود مستقیماً از منبع وحی دستور اخذ می
ی و نظر اترین رابه مشورت می کرد و مناسببسیاری از موارد که مربوط به زندگی اجتماعی و دنیوی مردم می شد، با صح

گزید. هدف او از این کار فقط این بود که اصل مشورت نمودن در میان مسلمین رواج یابد و مسلمانان بیاموزند که را بر می
 .در کارها با یکدیگر مشورت کنند

 «اهلل وجههکرم»چهارم  خلیفهمالک انتخاب اصلح از زبان 

به نظر  ن بیان شده است،وفای به عهد و پیما «اهلل وجههکرم»علی خلیفه چهارم حضرت مالک انتخاب اصلح از زبان 
بندی بندی زمامداران به عهد و پیمان است؛ زیرا پایها تا حدی بسته به پایتقویت و پایداری حکومتکارشناسان سیاسی، 

برای تحقق آن سوگند یاد می کنند سبب نفوذ آنان در دلها، کسب  دهند و احیاناً های که به مردم میزمامداران به وعده
، «ثروتمند و فقیر»، «پیر و جوان»، «زن و مرد»کشور، اعم از ی شهروندان کنون، همهااطمینان و استواری نظام می گردد. 

حق دارند از طریق  مطابق قانون، دهی را داشته باشند،یار شرایطکه ، «افراد حکومتی و عادی»، «سواد و با سوادبی»
 تعیین سرنوشت سیاسی کشور سهم بگیرند.ی به شخص دلخواه خود، در امشارکت در انتخابات و دادنِ ر

 به تماس شوید.  ۱۹۰ی دریافت معلومات بیشتر، به شماره برا

  ۲ی معلوماتی شماره برگه

 



خبرهای کوتاه

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال پرتگال به عنوان 
فوتبال  ملی  تیم  در  سیدورف  کالرنس  جایگزین 

کامرون انتخاب شد.
ملی  تیم  هدایت  اسپورت،  اسکای  از  نقل  به 
 2019 آفریقا  ملت های  جام  در  را  کامرون  فوتبال 
با  کامرون  داشت.  عهده  بر  سیدورف  کالرنس 
و  آورد  دست  به  خوبی  نتایج  نتوانست  سیدورف 

همین باعث شد این مربی از کار برکنار شود.
آنتونیو  انتخاب  از  کامرون  فوتبال  فدراسیون 
خود  سرمربی جدید  عنوان  به  پرتگالی  کونسیسائو 

یاد کرد.
او هدایت تیم هایی چون کلوژ رومانی، بلننسه و 

الفیصلی را بر عهده داشته است.

تونی کونسیسائو سرمربی 
تیم ملی کامرون شد

سرمربی بوروسیا دورتموند به حمایت از مت 
هوملس پرداخت و تاکید کرد که او باید به تیم ملی 

آلمان دعوت شود.
به نقل از کیکر، یواخیم لوو سرمربی تیم ملی 
هوملس  مت  خود  اخیر  فهرست  در  آلمان  فوتبال 
مدافع دورتموند را دعوت نکرد. هوملس در تابستان 
به  و  کند  ترک  را  مونیخ  بایرن  که  گرفت  تصمیم 
دورتموند برگردد و به نظر می رسد که با این تیم به 

روزهای اوج خود برگشته است.
لوسیان فاور سرمربی دورتموند درباره هوملس 
پیراهن  با  هوملس  اخیر  بازی  دو  به  شما  گفت: 
چیز  همه  متوجه  خوبی  به  تا  کنید  نگاه  دورتموند 
به  بازگشت  شایسته  بدون شک  او  نظرم  به  شوید. 
تیم ملی آلمان است. من کسی نیستم که دراین باره 
که شایستگی  داده  نشان  اما هوملس  بگیرم  تصمیم 

حضور در قلب خط دفاعی آلمان را دارد.
پیش از این هم لوتار ماتئوس ستاره سابق ژرمن 
ها تاکید کرده بود که هوملس با توجه به شکست 
سنگین آلمان برابر هالند باید به تیم ملی برگردد این 
درحالی است که یواخیم لوو سرمربی تیم ملی آلمان 
اعالم کرده که فعال مت هوملس، بواتنگ و توماس 

مولر در تفکرات او جایی ندارند.

سرمربی دورتموند: 
هوملس باید به تیم ملی 

آلمان برگردد

گاس هیدینگ 12 ماه بعد از انتخاب به عنوان 
سرمربی تیم امید چین از هدایت این تیم کناره گیری 

کرد.
به نقل از فاکس، گاس هیدینک سرمربی سابق 
تیم  نیمکت  فوتبال روسیه که مدتی روی  ملی  تیم 
کناره  تیم  این  از هدایت  داشت،  امید چین حضور 
نتایج  این مدت  نتوانست در  این مربی  گیری کرد. 
خوبی در تیم امید چین بگیرد و شکست برابر ویتنام 
روی  هالندی  باتجربه  مربی  این  حضور  بر  پایانی 

نیمکت تیم امید چین بود.
چین  ملی  تیم  سابق  بازیکن  های  جی  سان 
که دستیار هیدینک در این تیم بود نیز همراه او از 

هدایت تیم امید این کشور کناره گیری کرد.
جواز  چین  همراه  بتواند  بود  امیدوار  هیدینک 
دست  به  را  توکیو  المپیک  رقابت های  در  حضور 

بیاورد.
گفته می شود هائو وی سرمربی سابق تیم ملی 
زنان چین قصد دارد به عنوان سرمرب تیم امید این 
کشور انتخاب شود تا در رقابت های قهرمانی آسیا و 

انتخابی المپیک تیم را به توکیو 2020 برساند.

استعفای هیدینک 
از هدایت تیم امید چین

لوشامپیونا  آگوست  ماه  بازیکن  بهترین  عنوان  به  اس جی 
برگزیده شد. او در برتری 2-1 رن بر پی اس جی پاس گل 
دوم تیمش را داد و با قدرت بدنی باالی خود در طول بازی 

بارها از ستاره های پاریسی توپ گیری کرد.
توان فیزیکی و هوش باالی او در زمین، استعدادیاب های 
رئال را شیفته کرده است و آنها به دقت بازی های او را زیر 
اولین قرارداد حرفه ای  نظر دارند. کاماوینگا دسامبر 2018 
باشگاه قرارداد  این  با  تا 2022  با رن را امضا کرد و  خود 

دارد.
رادار  در  را  مختلف  لیگ های  جوان  ستاره های  رئال 
خود دارد ولی فعال نفر شماره یک فهرست استعدادیاب های 

این باشگاه، ادوارودو کاماوینگا است.

فرانسه  رن  ساله   16 دفاعی  هافبک  کاماوینگا  ادواردو 
سخت مورد توجه رئال مادرید قرار گرفته است.

به نقل از مارکا، هرچند رئال فصل گذشته نتایج خوبی 
کسب نکرد و در فصل جاری هم شروع خوبی نداشته و 
بسیاری معتقدند سیاست این باشگاه در نقل و انتقاالت که 
بیشتر جذب بازیکنان آینده دار است جواب نداده اما سران 

این باشگاه روی این سیاست اصرار دارند.
ادواردو کاماوینگا جدیدترین ستاره جوانی است که از 
سوی رئالی ها مورد توجه قرار گرفته است. هافبک 16 ساله 
آنگوالیی، فصل گذشته در 16سالگی توانست به ترکیب رن 
راه یابد و از فصل جاری نیز در ترکیب ثابت این باشگاه 
پی  مقابل  در  درخشش  با  طوری که  به  می رود؛  میدان  به 

ادعای مارکا: رئال به دنبال جذب پدیده ۱۶ ساله رن فرانسه
رئال و نابغه ی ۱۶ ساله در رقابت با بارسا و فاتی

وضعیت خیلی خوبی دارند ولی خاطرات فصل گذشته هنوز 
انگیزه  با  اول  همان  از  باید  بار  این  و  است  زنده  ما  برای 
باال کار را شروع کنیم تا آن اتفاق تکرار نشود". دروازه بان 
منچستریونایتد در ادامه گفت:" سه امتیاز این بازی برای ما 
خیلی مهم است تا بتوانیم نزدیک به صدر جدول باقی بمانیم. 
این بازی برای بازیکنان جوانتر ما هم مهم است تا اعتماد به 
نفس شان را از دست ندهند. ما می خواهیم نشان بدهیم که 
حریف قدرتمندی هستیم و حتی در بازی های دشوار خارج 
از خانه برای کسب سه امتیاز به میدان می رویم. هواداران ما 
در بازی های خارج از خانه هم از ما حمایت فوق العاده ای 

می کنند و این حمایت ها برای ما واقعا باارزش است".

داوید دخیا، دروازه بان منچستریونایتد در آستانه دیدار 
امروز این تیم مقابل وستهام به هم تیمی هایش هشدار داد که 

نباید حریف را دست کم بگیرند.
داوید دخیا، سنگربان اسپانیایی منچستریونایتد، در آستانه 
دیدار امروز این تیم مقابل وستهام به هم تیمی هایش هشدار 
داد باید با انگیزه بیشتری به میدان رفته و حریف را دست کم 
نگیرند تا نتیجه ای مثل شکست 3-1 فصل گذشته شان مقابل 

وستهام تکرار نشود.
منچستریونایتد  باشگاه  وبسایت  به  باره  این  در  دخیا 
بازیکنانی خیلی  با  تیم خوبی دارد  گفت:" می دانم وستهام 
حاضر  حال  در  آنها  هستند.  مهم  واقعا  برایشان  که  خوب 

دخیا: 
مقابل وستهام از اول باانگیزه بازی می کنیم

کلوپ: 
فوتبال فقط گل زدن با قیچی برگردان نیست

سرمربی  کلوپ،  یورگن 
خواست  بازیکنانش  از  لیورپول 
ناپولی  مقابل  شکست  از  بعد 
نشیب  و  فراز  بازی هایشان  در 
کمتری داشته باشند و انتظارشان 
گل  و  دائمی  هیجان  فوتبال،  از 

زدن با قیچی برگردان نباشد.
سرمربی  کلوپ،  یورگن 
خواست  بازیکنانش  از  لیورپول 
مقابل  در  که  شکستی  از  بعد 
ناپولی تجربه کرده اند از این پس 
نشیب  فراز و  بازی های خود  در 
گمان  و  باشند  داشته  کمتری 
نکنند که فوتبال همیشه و در تک 
تک بازی ها هیجان دائمی و گل 
زدن با ضربات قیچی برگردان به 

حریفان است.

لیگ  جدید  فصل  لیورپول 
تا  و  کرده  شروع  عالی  را  برتر 
ممکن  امتیازهای  همه  لحظه  این 
شاگردان  ولی  آورده  بدست  را 
در  بازی شان  اولین  در  کلوپ 
لیگ قهرمانان امسال مقابل ناپولی 
2-0 شکست خوردند. کلوپ اما 
نگران  تیمش  شرایط  از  می گوید 
نیست ولی این را می داند که تنها 
مثل  که  است  این  تیمش  چالش 
بازی هایش  همه  در  گذشته  سال 

کم فراز و نشیب ظاهر شود.
دیلی  با  گفتگو  در  کلوپ 
میل گفت:" بازی سال گذشته مان 
شد  تمام   1-1 که  آرسنال  مقابل 
را خوب به خاطر می آورم. بازی 
خیلی  ما  و  بود  فوق العاده ای 

خوب کار کردیم. مشکل ما حاال 
خوب  نمی توانیم  که  نیست  این 
بازی کنیم. ما حتی در بازی هایی 
از  معموال  نمی شویم  پیروز  که 
حریف برتر هستیم و فرصت های 
زیادی برای گلزنی داریم. چالش 
ما فقط این است که در تک تک 
بازی  نشیب  و  فراز  کم  بازی ها 
ندارد.  جایگزینی  هیچ  این  کنیم. 
فوتبال این نیست که شما در تک 
تک بازی ها هیجان انگیز کار کنید 
به  برگردان  قیچی  ضربات  با  و 

همه حریفان گلزنی کنید".
ادامه  در  لیورپول  سرمربی 
شما  که  است  این  مهم  گفت:" 
به  شوید.  پیروز  بازی های تان  در 
کنید.  نگاه  ناپولی  مقابل  ما  بازی 

آنها با سیستم 4-4-2 بازی کردند 
ولی با بازیکنان باکفیتی که دارند 
باعث  سیستم  این  از  استفاده  با 
توپ  همیشه  از  بیشتر  ما  شدد 
با این حال ما  را از دست بدهیم. 

کنترل بازی را در دست داشتیم و 
می توانستیم در خطوط آنها رخنه 
که  بود  این  ما  مشکل  تنها  کنیم. 
نمی توانستیم روی دروازه فرصت 

خلق کنیم".

پوچتینو: 
معتقد نیستم تاتنهام امسال بهترین است

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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تاتنهام  سرمربی  پوچتینو  مائوریسیو 
ابتدای  از نمایش پر فراز و نشیب در  بعد 
فصل از تیمش انتقاد کرده و می گوید معتقد 
نیست که بهترین تاتنهام چند فصل اخیر را 

در اختیار دارد.  
تاتنهام  سرمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
طول  در  باشگاه  این  اینکه  با  می گوید 
هزینه  پوند  میلیون   100 از  بیش  تابستان 
کرده ولی تیم فعلی او هنوز نتوانسته نشان 
دهد که بهترین تاتنهام چند سال اخیر است.

تاتنهام سال گذشته در نیمه اول فصل 
یکی از بخت های قهرمانی در لیگ برتر بود 
و با اینکه در نیمه دوم رقابت برای قهرمانی 

را به دو تیم لیورپول و منچسترسیتی واگذار 
کرد ولی در جبهه اروپایی توانست تا فینال 

لیگ قهرمانان پیشروی کند.
از 100  بیش  تابستان  در طول  تاتنهام 
میلیون پوند هزینه کرده و به همین خاطر 
خیلی ها معتقدند این تاتنهام بهترین تاتنهام 
پنج  در  اسپرز  ولی  است.  اخیر  سال  چند 
بار  دو  تنها  برتر  لیگ  در  خود  اول  بازی 
لیگ  در  بازی اش  اولین  در  و  شده  پیروز 
تساوی  به  المپیاکوس  مقابل  هم  قهرمانان 

دست پیدا کرده.
خبرنگاران  به  باره  این  در  پوچتینو 
گفت:" اینکه این تاتنهام چقدر قوی است 

را در پایان فصل خواهیم دید. ولی در حال 
حاضر من معتقد نیستم که این تیم بهترین 

تاتنهام است".
اگر  گفت:"  ادامه  در  تاتنهام  سرمربی 
فقط به نتایج نگاه کنید مسلما خواهید گفت 
بهترین تاتنهام، تیم فصل گذشته بوده چون 
پیدا  راه  فینال چمپیونزلیگ  به  توانستیم  ما 
کنیم. ولی امسال هم تالش مان را خواهیم 
کرد تا ببینیم می توانیم دوباره به آنجا برسیم 
بیاوریم.  بدست  جام  می توانیم  آیا  و  نه  یا 
بتوانیم  بیفتد شاید آن موقع  اتفاق  این  اگر 
تاتنهام  تیم  بهترین  تاتنهام،  این  که  بگوییم 

است".
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عیسا قلندر 

باورهای ضد زن برداری، برمی داری؟
حکمتیار: به خیالم که جاسوس سیماسمر 
که  بود  خواسته  من  از  یک بار  هم  او  استی. 

علیه زنان موضع نگیرم.
نغمه: استغفراهلل...

استغفراهلل  وقتی  اوهوی!  حکمتیار: 
وگرنه  کن.  کامل  را  حجابت  اول  می گویی 
مثل آن می ماند که خوابیده باشی و با راکت 

طرف سقف خانه شلیک کنی.
حزب  به  و  شوم  مجاهد  من  اگر  نغمه: 

اسالمی بپیوندم، مرا چه وظیفه می دهی؟
در  جان.  نغمه  خدا  لحاظ  به  حکمتیار: 
به  تو  کن.  پرسان  ساده  سوال  یگان  گرفتم، 
حزب اسالمی بیایی دیگر کسی از من اطاعت 

می کند؟
را  وقتت  ببخشی  صیب  حکمتیار  نغمه: 

گرفتم. تشکر که مصاحبه کردی.
لب  باز  که  امید  ببخشد.  خدا  حکمتیار: 

حوض شراب همدیگر را ببینیم.

خوشحال  بسیار  صیب  حکمتیار  نغمه: 
یاست که شما را روی صحنه می بینم.

روی  شما  دیدن  از  هم  من   حکمتیار: 
بعضی  اما  می شوم.  خوشحال  صحنه 

مالحظات است که ما ته چل نه راځی.
نغمه: حکمتیار صیب آیا ممکن است بار 

دیگر سر کابل راکت فیر کنی؟
از  پیش  شدم،  فیرکردنی  اگر  حکمتیار: 

پیش تو را خبر می کنم. 
نغمه: حکمتیار صیب خودت خبر داری 

که نغمه...
حکمتیار: خوده نغمه جان بگو خواهر.

تمام  نغمه...جان...  که  داری  خبر  نغمه: 
در  اگر  کرده.  زندگی  موسیقی  با  را  عمرش 
بیایم مرا می مانید موسیقی گوش  سنگر شما 

کنم و یگان دهن آواز بخوانم؟
حکمتیار: تو یک دفعه به سنگر ما بیا، باز 
گپ می زنیم. اگر وقتی خبرنگاران می آید پُت 

شوی، باقی وقت ها اجازه میتُمت.
نغمه: اگر به سنگرتان نیایم و فقط آدرس 
خانه مه به شما بگویم، آیا خانه مه ره با راکت 

می زنی؟
خانه  وقت  هیچ  ما  نی.  هرگز  حکمتیار: 
اما  نمی زنیم.  را  خداوند  غیرمحارب  بندگان 
اگر از خانه تو سر ما شلیک شود، یک راکت 

نه که سی و سه راکت می زنمش.
اوالدا  مادر  اگر  صیب  حکمتیار  نغمه: 
بیاید،  من  کنسرت های  در  که  کند  شوق 

اما  باورند.  قابل  صدفیصد  می شوند  مستقل 
استقالل  اعالم  محرم شرعی  بدون  که  زنانی 
عاجل  هرچه  باید  اسالم  نگاه  از  می کنند 

استقاللش را به محرم شرعی اش بدهد.
نغمه: حکمتیار صیب یک خاطره خوش 

از گذشته ات را بگو.
حکمتیار: وقتی در پشاور بودم یک روز 
اقبال را دیدم. به او گفتم که تو پیش  فوزیه 
نغمه ما هیچ آنتن نمیتی. زورش داده بود سه 
نادان  داد:  بیرون  را  خواندن  این  بعد  هفته 

هلکه ماته ریشخند مکوه.
مورد  در  نظرت  صیب  حکمتیار  نغمه: 

رقص چیست؟
حکمتیار: در این دنیا مطلق حرام است. 
باز در بهشت برین و لب حوض شراب که 
مخامخ شدم، ُکفت این دنیا را می کشم. او دنیا 

دیگه جایی برای این چیزها است.
زنان  کل  اگر  صیب  حکمتیار  نغمه: 
از  دست  که  بخواهد  شما  از  افغانستان 

سوال های نغمه، جواب های حکمتیار | طنز

یک زن از خون یک نفر گذشته باشی؟
نی.  عاشقی ست؟  منظورت  حکمتیار: 
شوم.  عاشق  نداشتم  فرصت  وقت  هیچ  من 
ما  به  کردیم،  صلح  فعلی  دولت  با  وقتی هم 
عاشقی  و  شده ام  ریش سفید  که  شد  معلوم 
می باشد.  خطرناک  بسیار  بسیار  سن  این  در 
برای  هرکدام  ارجمندان  که  مخصوصا 

خودشان قومندان شده اند.
شما  اگر  صیب  حکمتیار  نغمه: 

رییس جمهور شوید مرا سکرتر می گیرید؟
جناب  مرا  سکرتریت  نه.  حکمتیار: 
اگر  ها  خریده.  قبل  از  قبل  وردک  فاروق 
مشکلی  من  بگیری،  را  او  رضایت  می توانی 
چادری  شرطی که  به  البته  داشت.  نخواهم 
خبر  نباید  میرمن  لوملی  چون  بیایی  پوشیده 

شود که جنجال پیش می آید.
مستقل  انسان  به عنوان  زنان  سر  نغمه: 

چند فیصد باور داری؟
حکمتیار: زنانی که با محرم شرعی خود 

برایش اجازه می دهی؟
حکمتیار: او از این شوق ها نمی کند.

نغمه: از کجا می فهمی؟
حکمتیار: من تو را پیش او همکار شیطان 
معرفی کرده ام. از تو بدش می آید. آن شب که 
من و تو را در تلویزیون دیده بود، وقتی خانه 

رفتم مرا مجبور کرد حمام کنم. 
حقوق  که  گفتی  مصاحبه ات  در  نغمه: 
زنان دوبرابر حقوق مردان است، بعدش گفتی 
زنان حق ندارند رییس جمهور شوند. کجای 

این حقوق دوبرابر است؟
زنان  حقوق  گفتم  که  اول  حکمتیار: 
دومش  بود.  چاپلوسی  است،  مردان  دوبرابر 
زنده ام  تا  شخصا  من  بود.  واقعی ام  نظر 
زنان  می دهد.  فرمان  زن  یک  ببینم  نمی توانم 
بدهند،  نان  مثال  بدهند.  دیگر  چیزهای  باید 
لباس اتوکده بدهند به ما، جوراب شسته و از 

این قبیل خدمات ارایه کنند.
نغمه: حکمتیار صیب تا حاال شده به خاطر 

نغمه: حکمتیار صیب اگر 
مادر اوالدا شوق کند که 

در کنسرت های من بیاید، 
برایش اجازه می دهی؟

حکمتیار: او از این شوق ها 
نمی کند.

نغمه: از کجا می فهمی؟
حکمتیار: من تو را پیش 
او همکار شیطان معرفی 

کرده ام. از تو بدش می آید. 
آن شب که من و تو را در 

تلویزیون دیده بود، وقتی خانه 
رفتم مرا مجبور کرد حمام 

کنم. 


